Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Zdiby

Zápis z 3. zasedání
Volební období 2018 – 2022

Datum: 17. 6. 2019
Přítomni: Milan Baier, Zbyněk Smetana, Jan Česnek
Program:
1) Účast na jednání rady obce Zdiby
2) Kontrola plnění úkolů z jednání zastupitelstva a rady obce
3) Kontrola hospodaření s pozemky ve vlastnictví obce Zdiby
Počet stran: 2
Přílohy: –

1) Účast na jednání rady obce Zdiby
Kontrolní výbor diskutoval návrhy, které by rád předložil k projednání zastupitelstvu obce Zdiby.
Členové se shodli, že nejprve chtějí s návrhy seznámit vedení obce a jejich přesnou podobu s ním
prodiskutovat.
Usnesení: Kontrolní výbor žádá radu obce Zdiby, aby svá zasedání nestanovoval pouze v brzkých
hodinách, které neumožňují účast kontrolního výboru. Navrhujeme tedy uspořádání zasedání rady
obce Zdiby v odpoledních hodinách, a to za účelem diskuse nad materiály k projednání
v zastupitelstvu obce Zdiby.
Hlasování: 3 – 0 – 0

2) Kontrola plnění úkolů z jednání zastupitelstva a rady obce
Členové kontrolního výboru se shodli, že je potřeba průběžně kontrolovat plnění úkolů vzešlých
z jednání rady a zastupitelstva obce Zdiby.
Usnesení: Kontrolní výbor žádal radu obce Zdiby, aby poskytla Kontrolnímu výboru přehled o
kontrolách plnění úkolů. Od posledního jednání zastupitelstva obce Zdiby se tak nestalo, dosud jsme
neobdrželi Seznam usnesení a Rozhodnutí s aktuálním stavem diskutovaných záležitostí a úkolů
z nich vyplývajících. Zároveň jednomyslně prohlašujeme, že jsme neobdrželi veškeré dokumenty
nebo přístup k nim z úřední desky tak, jak bylo na posledním jednání rady zastupitelstva slíbeno.
Hlasování: 3 – 0 – 0

3) Kontrola hospodaření s pozemky ve vlastnictví obce Zdiby
Ing. Smetana, člen kontrolního výboru na základě pověření kontrolního výboru z 14.3. provedl
kontrolu hospodaření s pozemky v majetku obce Zdiby a zpracoval inventarizaci smluvních vztahů

obce Zdiby k pozemkům a majetku v jejím vlastnictví. Byl pověřen kontrolou, zda vše probíhá s péčí
řádného hospodáře a za ceny v místě a čase obvyklé.
Usnesení: Inventury pozemku a majetku byly předány Ing. Smetanovi s vyplývajícím dotazem ve věci
krádeže uskladněných věcí ze školy v Tesle. Jaké konkrétní kroky byly učiněny v této záležitosti ve
spolupráci s orgány činnými v trestním řízení?
Hlasování: 3 – 0 – 0

Ve Zdibech dne 17. 6. 2019

Milan Baier, předseda

