Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Zdiby

Zápis z 1. zasedání
Volební období 2018 – 2022

Datum: 19. 12. 2018
Přítomni: Milan Baier, Zbyněk Smetana, Jan Česnek
Program:
1. Stanovení způsobu práce Kontrolního výboru
2. Způsob kontroly usnesení z volebního období 2014 – 2018
3. Různé

Počet stran: 2
Přílohy:
1 – Návrh usnesení

1. Stanovení způsobu práce Kontrolního výboru
Po diskusi se členové kontrolního výboru shodli na následujících principech práce kontrolního výboru:




průběžné sledování plnění/splnění Usnesení ze zasedání zastupitelstev Obce Zdiby (včetně
těch "starých"),
průběžné sledování rozhodnutí Rady obce a jejich soulad s právními předpisy (včetně zda
spadají do kompetence Rady obce) a s Usneseními ze zasedání zastupitelstev Obce Zdiby,
pravidelné informování na zasedáních zastupitelstva Obce Zdiby o stavu plnění/splnění
Usnesení ze zasedání zastupitelstev Obce Zdiby a o souladu rozhodnutí Rady obce s právními
předpisy (včetně zda spadají do kompetence Rady obce) a s Usneseními ze zasedání
zastupitelstev Obce Zdiby s tím, že do zápisu z každého zasedání zastupitelstva by Kontrolní
výbor předal seznam dosud nesplněných Usnesení ze zasedání zastupitelstev Obce Zdiby.

Předpokladem této činnosti by byl dostatek průběžných informací o plnění/splnění Usnesení ze
zasedání zastupitelstev Obce Zdiby. Výhodou by byla účast Kontrolního výboru (nebo jen zástupce)
na jednání Rady obce , kdy by Kontrolní výbor (zástupce) informoval vedení obce představované
Radou obce o průběžném stavu, případně by mohl i přijímat úkoly na mimořádnou kontrolní činnost
tzv. "z vlastní iniciativy".
Na lednové zastupitelstvo předloží kontrolní výbor plán své činnosti na rok 2019.
Usnesení: Kontrolní výbor:
1. doporučuje Zastupitelstvu a Radě zařadit na program svých budoucích jednání pravidelný
bod „Kontrola plnění usnesení a úkolů“,
2. doporučuje Radě zvát na svá zasedání zástupce Kontrolního výboru.

Hlasování: 3 – 0 – 0

2. Způsob kontroly usnesení z volebního období 2014 – 2018
Po diskusi se členové kontrolního výboru shodli na tom, že je potřeba zajistit kontrolu usnesení
z volebního období 2014 – 2018.
Usnesení: Kontrolní výbor schvaluje návrh usnesení k předložení Zastupitelstvu, který je včetně
důvodové zprávy přílohou č. 1.
Hlasování: 3 – 0 – 0
Úkol: Milan Baier zašle návrh usnesení starostce a Jan Česnek předloží návrh na jednání
Zastupitelstva.

3. Různé
Členové kontrolního výboru diskutovali, že dle sdělení 1. místostarostky není zřejmé, zda proběhlo
kompletní předání obecního úřadu a společnosti Obec Zdiby – reality, s.r.o. (pro příště jen OZr). Na
svém příštím jednání Kontrolní výbor rozhodne o dalším postupu v této věci.

Usnesení: Kontrolní výbor žádá předchozího předsedu Kontrolního výboru Jakuba Krejcara o předání
dokumentů z činnosti Kontrolního výboru ve volebním období 2014 – 2018 v termínu dle dohody.
Hlasování: 3 – 0 – 0
Úkol: Milan Baier zašle tento požadavek Jakubu Krejcarovi včetně zápisu z tohoto jednání.

Dále členové Kontrolního výboru diskutovali uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo veřejné zakázky:
Stavební úpravy a rozšíření komunikace Na Brnky – III. etapa, 2 část.
Úkol: Jan Česnek vyžádá jménem kontrolního výboru potřebnou dokumentaci k dodatku č. 1 smlouvy
o dílo veřejné zakázky: Stavební úpravy a rozšíření komunikace Na Brnky – III. etapa, 2 část.
Usnesení: Kontrolní výbor doporučuje Finančnímu výboru prověřit výši plnění vyplývající z dodatku č.
1 ke smlouvě o dílo veřejné zakázky: Stavební úpravy a rozšíření komunikace Na Brnky – III. etapa, 2
část.
Hlasování: 3 – 0 – 0
Úkol: Milan Baier seznámí předsedu Finančního výboru s tímto usnesením.

Ve Zdibech dne 19. 12. 2018

Milan Baier, předseda

Příloha č. 1 zápisu:
Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Zdiby

Návrh usnesení
Volební období 2018 – 2022

Důvodová zpráva
(1) V předchozích volebních obdobích nebylo prováděno pravidelné vyhodnocování plnění Usnesení
ze zasedání zastupitelstva Obce Zdiby a Kontrolnímu výboru v předchozím volebním období nebyla
umožněna plná kontrola plnění některých usnesení.
(2) Stávající Kontrolní výbor došel po prostudování Usnesení ze zasedání zastupitelstev z předchozího
volebního období k závěru, že není v jeho silách zkontrolovat splnění těchto Usnesení, neboť nemá
dostupné informace a dohledávání některých by bylo pro stávající Kontrolní výbor časově neúměrně
náročné (nikdo ze stávajícího Kontrolního výboru se v minulosti nepodílel na vedení obce).
(3) Přesto Kontrolní výbor konstatuje, že přehled o splnění těchto "starých" Usnesení je nezbytný pro
činnost stávajícího vedení obce.
(4) Jediní, kteří mohou přehled o splnění těchto "starých" Usnesení zpracovat jsou exstarosta Jan
Tvrdý, exmístostarosta Zdeněk Jurkeník a exmístostarosta Ing. Jiří Žáček.
(5) Proto Kontrolní výbor navrhuje zastupitelstvu obce uložit za úkol zpracování přehledu o splnění
těchto "starých" Usnesení exstarostovi Janu Tvrdému, exmístostarostovi Zdeňkovi Jurkeníkovi a
exmístostarostovi Ing. Jiřímu Žáčkovi a navrhuje následující Usnesení.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo Obce Zdiby ukládá exstarostovi Janu Tvrdému, exmístostarostovi Zdeňkovi Jurkeníkovi
a exmístostarostovi Ing. Jiřímu Žáčkovi zpracovat přehled o splnění Usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Zdiby z období listopad 2014 až říjen 2018 a tento přehled předat do 28.2.2019
předsedovi Kontrolního výboru.

