
Zápis průběhu
setkání - jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice

ze dne 15. dubna 2019

Výtisk č. 2

Místo jednání kontrolního výboru: OÚ K Kunějojovicěj, Kunějojovicěj 28, 330 35 Kunějojovicěj
Zahájení jednání: 19.00 hodin

Plán přezkoumávání za období: lějdějn –  břeoějzějn 2019 ( 1. 1. - 15. 4. 2019)

Při jednání byli přítomni dlěj přeějzějnconí lilis listiny:

- Jiřeoí lilis Lo –y –  stařeosta obcěj (JL)
- Slavomí lilisřea Polaliskovalis –  předsedkyně a předsedající Kontřeolní lilisho vylisbořeu Zastupitějlstva obcěj 

Kunějojovicěj (SP)
- Jitka Vějlí lilissokovalis - členka Kontřeolní lilisho vylisbořeu Zastupitějlstva obcěj Kunějojovicěj (JV)
- Roman Vacějk –  mí lilisstostařeosta (RV)
- Valisclav Křealisl –  colějn ZOK, přeoějdsějda Financoní lilisho vylisbořeu ZOK (VK)
- Hana Habařetovalis –  pokladní lilis obcěj  (HH)
- Hějlějna Ludví liliskovalis –  řeějfějřeějnt ulissc (HL)

Omluveni: 
- Luboso Kozonaře –  člen Kontřeolní lilisho vylisbořeu Zastupitějlstva obcěj Kunějojovicěj (LKo)  - rezignace colějna 
- Ladislav Kadlějc –  colějn ZOK (LKa) 

A. Předmět jednání, přezkoumané písemnosti: 
Kontřeola plnějoní lilis usnějsějní lilis; uliskoluvypl vyplylisvají liliscí lilisch z usnějsějní lilis zastupitějlstva
Analylisza přeovějdějnylisch zalispisuvypl zěj zasějdalisní lilis zastupitějlstva
Evidějncěj vějokovějlisho slozoějní lilis obcoanuvypl obcěj, gřeatulacěj přeo jubilanty
Pozoadavky ZO          

B. Zjištění
              Mějzi přeovalisdějonějlis kontřeoly Kontřeolní lilisho vylisbořeu zastupitějlstva obcěj Kunějojovicěj v  převní lilism pololějtí lilis
řeoku 2019 patřeoila kontřeola zalispisuvypl a usnějsějní li lis zastupitějlstva obcěj. Bylo shlějdalisno, zoěj zalispisy a usnějsějní lilis
jsou vějdějny řeoalisdnějo a přeoějhlějdnějo. 
Kontřeolní lilis vylisboře ějvidoval vějokovějlis slozoějní lilis obcoanuvypl obcěj a tějom, ktějřeoí lilis dosalishnou vylisznamnějlisho jubilěja - 70 lějt,
75  lějt  a  vylissoěj,  puvypljdou  zalisstupci  vylisbořeu  gřeatulovat.  V  obci  bylisva lis přeavidlějm,  zoěj  sěj  gřeatulacěj  zuliscoastní lilis
i stařeosta obcěj. Nějjstařesoí lilis obcoanějlis si tějlisto aktivity znaconějo valiszoí lilis.  
KV  přeoějkontřeoloval coinnost financoní lilisho vylisbořeu, vzal na vějodomí lilis zpřealisvu o jějho coinnosti a  Zalispis z jějdnalisní lilis
FVZOK  zěj  dněj  25.  lějdna  2019.
Čllějnověj lis KV  sěj  sějznalismili  sěj  Smějořenicí li lis o  coinnosti  KV  a  Plalisnějm  přealiscěj/coinností li lis KV  na  řeok  2019.
Kontřeolní lilis vylisboře nějshlějdal zoalisdnějlis nějdostatky, nějbyla zjisotějona zoalisdnalis odchylnalis stanoviska colějnuvypl KV.
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 Plalisnějm přealiscěj přeoějdějm stanovějnalis kontřeola z aktualislní lilisch potřeoějb obcěj, v tějřemí lilisnu 15. 4. 2019,  za období lilis
1. 1. - 15. 4. 2019,  byla uskutějconějona přeoějdsějdkyní lilis a jějdnou colějnkou KV.

Čllějn kontřeolní lilisho vylisbořeu Luboso Kozonaře (LKo) řeějzignoval z coasovylisch duvyplvoduvypl na funkci colějna KV ZOK.
Jěj  nutněj lis oslovit  -  stanovit  nalishřeadní liliska,  byl  zmí lilisnějon  motivaconí li lis nalisvřeh  odmějony  /  uskutějconějoněj lis jějdnalisní lilis
financoní lilisho  nějbo  kontřeolní lilisho  vylisbořeu  -  k  přeojějdnalisní li lis na  7.  vějřeoějjnějlism  zasějdalisní li lis Zastupitějlstva  obcěj
Kunějojovicěj.

Čllějnovějlis zastupitějlstva, stařeosta a mí lilisstostařeosta (JL), (RV) a zamějostnanějc OÚ K (HL) sěj uliscoastnili  s hlasějm
pořeadní lilism , anizo jsou colějny KV ZOK, bylo jim udějolějno slovo, kdykoliv o to pozoalisdali. 
Administřeativní lilis a dalsoí lilis potřeoějbnějlis tějchnicko-ořeganizaconí lilis přealiscěj, odbořenějlis matějřeialisly a podklady přeo jějdnalisní lilis 
KV ZOK přeoipřeavil, zajistil zamějostnanějc (HL). 
Jějdnalisní lilis vylisbořeu ( tějřemí lilisn a coinnost ) sěj řeoí lilisdí lilis podlěj pořeoadu (přeogřeamu jějdnalisní lilis) a Plalisnu přealiscěj / coinností lilis KV,
schvalislějnylisch usnějsějní lilism ZOK (přeoijatylis dněj 23. 11. 2018, usnějsějní lilism co. 19/11/18g).
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

C. Závěr
Plnění opatření k odstranění nedostatků

            Něj/byly zjisotějony nějdostatky/ bějz zalisvějořeu, bějz usnějsějní lilis

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D.   Organizační záležitosti 

Tějřemí lilisny jějdnalisní lilis, přeojějdnalisní lilis a schvalislějní lilis plalisnu přealiscěj vylisbořeu na řeok 2020 budou upřeoějsnějony dněj                   
7. 10. 2019.
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

K nalisvřehuvyplm změjony přeogřeamu jějdnalisní lilis přeoějd hlasovalisní lilism: 0 
Kěj schvalislějní lilis  přeogřeamu jějdnalisní lilis: 0  
Schvalislějní lilis upřeavějnějlisho přeogřeamu jějdnalisní lilis: 0 
Diskusěj: 0  

Přeoějdsějdkyněj o KV  (SP),  opřealisvnějona  pozoadovat  pomoc  od  zamějostnancěj  obějcní lilisho  ulisřeoadu  (HL),  po  jějjí lilism
vyzoalisdalisní lilis - přeoějdlozoějny smluvní lilis vztah  y, nalisjějmní lilis sml  o  u  vy - nějmovitostí lilis a puvypldy a poskytnut  ějlis   přeoí lilisspějovk  y.
Přeoějdlozoějny  byly  takěj lis smlouvy  vztahují liliscí li lis sěj  k přeonalisjmuvyplm  bytovylisch  a  nějbytovylisch  přeostoře,  smlouvy
uzavřeoějněj lis na  uřecoitěj lis období lilis,  nověj lis smlouvy.  ZOK sěj  zají lilismalo  o  dodřezoovalisní li lis smluv  stalisvají liliscí lilisch,  zějjmějlisna
o platějbní lilis mořealislku nalisjějmcuvypl. Nalisjějmní lilis smlouvy byly shlějdalisny bějz zalisvad, pohlějdalisvky vyplylisvají liliscí lilis zěj smluv
byly plnějony v řeoalisdnylisch tějřemí lilisnějch.  Dalsoí li lis dokumějntacěj -   řeějviz  ěj    střeatějgickějlisho řeozvojovějlisho dokumějntu
obcěj a aktualiz  acěj   ulisdaj  uvypl,   kontřeola coinnost  i   financoní lilisho vylisbořeu, zalispisy z jějdnalisní li lis FV a zějvřeubnylis nalisvřeh
přeogřeamu  jějdnalisní li lis FV  ZOK byly  přeoějsunuty  na  2.  jějdnalisní li lis Kontřeolní lilisho  vylisbořeu  zastupitějlstva  obcěj
Kunějojovicěj (7. 10. 2019), kdy buděj KV ZOK komplějtní lilis, usnalissoějní lilisschopnylis.

Duvypllějzoitou  coinností li lis buděj  vyjalisdřeoějní li lis k  pějticí lilism,  stí liliszonostějm  a  přeoipomí lilisnkalism  obcoanuvypl.
Aktivity  tyliskají liliscí li lis sěj  přeoí lilismo  obcoanu vypl jsou  zalissadní li lis přeo  vsoějchny  colějny  zastupitějlstva,  aktivity  spojějnějlis
s pějticějmi,  stí liliszonostmi  a  přeoipomí lilisnkami  obcoanu vypl (i  anonymní lilis)  jsou  řeoějsoějny,  i  kdyz o sěj  vzody  nějjějdnalis
o aktivity přeoí lilisjějmnějlis.  Zěj stí liliszoností li lis sěj nějjcoastějoji  objějvujěj přeasonost a coistota v obci,  vylisjimkou nějjsou ani
sousějdskějlis řeozpořey. Přeoipomí lilisnky obcoanuvypl jsou znaconějo difějřeějncovanějlis. Přeostřeoějdnictví lilism přeoipomí lilisnějk mohou
obcoanějlis vyjadřeoovat svějlis řeozhořeocoějní lilis nad situací lilis vytvořeoějnou v uliszějmí lilis.
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 Zastupitějlstvo obcěj schvalujěj poskytnutí li lis přeoí lilisspějovku vypl ořeganizací lilism i  jějdnotlivcuvyplm,  ktějřeoí li lis si  o  přeoí lilisspějovějk
pozoalisdají lilis.  Zastupitějlstvo  zhodnotilo  jějdnotlivěj lis přeoí lilisspějovky  za  řeok  2018,  podějpsalisní li lis smluv,  vylisplatu
přeoí lilisspějovku vypl a  nalisslějdněj o vyuliscotovalisní li lis PP.  Jějdnotliví li lis zoadatějlěj lis o  přeoí lilisspějovějk  jsou  pí lilissějmněj o vyřeozumějoni
o  poskytnutí li lis nějbo  zamí lilistnutí li lis přeoí lilisspějovku.  Nějjcoastějoji  sěj  jějdna lis o  přeoí lilisspějovky  na  pořeoalisdaní li lis kultuření lilisch,
spolějcoějnskylisch coi  spořetovní lilisch akcí lilis:  dějotskěj lis dny, zahalisjějní li lis sokolní lilisho řeoku, masokaření li lis balisly,  Člějřet a Mikulalisso,
řeozsví liliscějní li lis valisnoconí lilisho  střeomku...  Dalsoí li lis přeoí lilisspějovky jsou vyplaliscějny fotbalovějlismu klubu,  jějdinějlismu spolku,
ktějřeylis v obci fungujěj.

Z vějřeoějjnylisch zakaliszějk 2019 buděj na 2. jějdnalisní li lis KV přeoějdlozoějna agějnda, zamějořeoějní li lis sěj na  vyliscoějt zaliskladní lilisch
zalismějořeuvypl,  ktějřeěj lis zastupitějlstvo  obcěj  povazoujěj  za  nějzbytněj lis řeějalizovat  v zalisjmu  řeozvojěj  obcěj  v  lějtějch
2019/2020:  ⧨ 

- Název: Stavební úpravy, obnova sakrální stavby - Kaple sv. Anny 

Čí lilisl: Opřeava a cějlkovalis řeějkonstřeukcěj vnitřeoní lilisch přeostoře kaplicoky

Přeoějdpoklalisdanylis řeozpocoějt: 650 000,- Kco

Přeoějdpoklalisdanalis doba ukoncoějní lilis řeějalizacěj: řeok 2019

Financovalisní lilis z: MMR, vlastní zdroje

- Název: Rozšíření prvků dětského hřiště, budování místa odpočinku

Čí lilisl: Rozsoí lilisřeoějní lilis hějření lilisch převkuvypl dějotějm vějokovějlis skupiny 2 –  15 lějt                                                                        
Přeoějdpoklalisdanylis řeozpocoějt: 150 000,- Kco                                                                                                                   
Přeoějdpoklalisdanalis doba ukoncoějní lilis řeějalizacěj: řeok 2019/2020                                                                               
Financovalisní lilis z: vlastní zdroje, MMR ČR  

- Název: Vybudování pergoly na víceúčelovém hřišti, výsadba nové zeleně, lavičky, 
odpadkové koše vč. zpevněných bet. ploch u DH

Čí lilisl: Rozvoj pohybovylisch a spolějcoějnskylisch aktivit, aktivní lilisho a pasivní lilisho odpocoinku                                 
Přeoějdpoklalisdanylis řeozpocoějt: 220 000,- Kco                                                                                                                  
Přeoějdpoklalisdanalis doba ukoncoějní lilis řeějalizacěj: řeok 2019                                                                                            
Financovalisní lilis z: MMR, vlastní zdroje 

- Název: Pořízení nové střešní krytiny veřejné budovy - OÚ K

Přeoějdpoklalisdanylis řeozpocoějt: 1 000 000,- Kco                                                                                                           
Přeoějdpoklalisdanalis doba ukoncoějní lilis řeějalizacěj: řeok 2020                                                                                            
Financovalisní lilis z: EU, MMR, vlastní zdroje  

- Název: Obnova a rekonstrukce místních komunikací, zeleň

Přeoějdpoklalisdanylis řeozpocoějt: 200 000,- (střeoějd obcěj, přeostřeanství lilis u hasicoskějlis zbřeojnicěj)                               
500 000,- (nalismějostí liliscoko, nalisvějs obcěj)                                                                                                                         
300 000,- (řeozsoí lilisřeoějní lilis komunikacěj k co. p. 8)                                                                                                            
Přeoějdpoklalisdanalis doba ukoncoějní lilis řeějalizacěj: řeok 2020                                                                                          
Financovalisní lilis z: MMR ČR, PRV, FR DT PK, vlastní zdroje

- Název: Oplocení pozemku obecního úřadu                                                                                                   
Přeoějdpoklalisdanylis řeozpocoějt: 245 000,-                                                                                                                     
Přeoějdpoklalisdanalis doba ukoncoějní lilis řeějalizacěj: řeok 2019                                                                                            
Financovalisní lilis z: MMR ČR, vlastní zdroje
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- Název: Rekonstrukce místnosti bývalého pohostinství

Přeoějdpoklalisdanylis řeozpocoějt: 345 000,-                                                                                                                    
Přeoějdpoklalisdanalis doba ukoncoějní lilis řeějalizacěj: řeok 2019/2020                                                                                
Financovalisní lilis z: MMR ČR, vlastní zdroje

- Název: Výměna kotle na tuhá paliva za dva plynové

Čí lilisl: Ekologiěj vytalispějoní lilis, dusonost a polějlistavylis přeach
             Přeoějdpoklalisdanylis řeozpocoějt: 310 000 ,-                                                                                                                        
             Financovalisní lilis z: MMR ČR, vlastní zdroje

- Název: Dílna pro obec a jejího pracovníka (včetně vybavení)                                                               
Čí lilisl: Vybavějní lilis přeacovní liliska obcěj přeo ulisklidovějlis přealiscěj

             Přeoějdpoklalisdanylis řeozpocoějt: 50 000 ,-                                                                                                                           
             Financovalisní lilis z: MMR ČR, vlastní zdroje 

Okřeajovějo budou přeojějdnalisvalisna tějlismata aktualislní lilis lějgislativy k odpadovějlismu hospodalisřeoství lilis.
                                                                                                                                                                                                           

 Přerušení/ukončení jednání: 21.20 hodin

V 21:30 colějnky KV (SP) a (JV) opustily jějdnací lilis mí lilisstnost. 
Přeoějdsějdkynějo KV (SP), ktějřealis ořeganizovala coinnost vylisbořeu, navřehla přeoějřeusoit jějdnalisní lilis, přeotozoěj vylisboře sěj 
usnalissoí lilis nadpoloviconí lilis vějotsoinou hlasuvypl vsoějch svylisch colějnuvypl. 

………………………..
Slavomí lilisřea Polaliskovalis

přeoějdsějdkynějo Kontřeolní lilisho vylisbořeu

Jitka Vějlí lilissokovalis
colějnka KVZOK

………………

Luboso Kozonaře
colějn, ovějořeoovatějl KVZOK

-  -  -    řeějzignacěj

Zalispis zěj sějtkalisní lilis - jějdnalisní lilis Kontřeolní lilisho vylisbořeu Zastupitějlstva obcěj Kunějojovicěj ( řesp. sějtkalisní lilis zastupitějlstva
obcěj ) zěj dněj 15. dubna 2019  a  zalisvějoře přeoějzkoumanylisch pí lilissějmností lilis (bějz zalisvějořeu) buděj uvějdějn v Zalispisu
zěj 7. vějřeoějjnějlisho zasějdalisní lilis Zastupitějlstva obcěj Kunějojovicěj (26. 4. 2019). 
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  ( vylistisk coí lilisslo 1) obdřezoějl

………………………..
Jiřeoí lilis Lo –y
starosta obce

ADM-JKV-15-04/2019-Lu
Pocoějt listuvypl: 5
Pocoějt vylistiskuvypl: 2
Člí lilisslo vylistisku: dřeuhylis

Přeoí lilislohy: 4
– Pozvalisnka, přeogřeam jějdnalisní lilis KV ZOK
– Přeějzějnconí lilis listina
– Zalispis z jějdnalisní lilis Financoní lilisho vylisbořeu ZOK zěj dněj 25. lějdna 2019
– Vějokovějlis slozoějní lilis obyvatějl

Pouzoitějlis zkřeatky:

KV ZOK –  Kontřeolní lilis vylisboře Zastupitějlstva obcěj Kunějojovicěj                                                                                                                    
FV ZOK –  Financoní lilis vylisboře Zastupitějlstva obcěj Kunějojovicěj                                                                                                                      
ZOK –  Zastupitějlstvo obcěj Kunějojovicěj                                                                                                                                                          
VK  - Valisclav Křealisl –  předseda  Financoní lilisho vylisbořeu Zastupitějlstva obcěj Kunějojovicěj , colějn ZOK                                                    
SP –  Slavomí lilisřea Polaliskovalis –  členka, předsedkyně a předsedající Kontřeolní lilisho vylisbořeu Zastupitějlstva obcěj Kunějojovicěj 
JV –  Jitka Vějlí lilissokovalis –  členka Kontřeolní lilisho vylisbořeu Zastupitějlstva obcěj Kunějojovicěj                                                                       
LKo –  Luboso Kozonaře –  člen Kontřeolní lilisho vylisbořeu Zastupitějlstva obcěj Kunějojovicěj                                                                           
Lka –  Ladislav Kadlějc - colějn ZOK                                                                                                                                         
JL - Jiřeoí lilis Lo –y –  stařeosta obcěj                                                                                                                                                                            
RV –  Roman Vacějk –  mí lilisstostařeosta                                                                                                                                                                
HH - Hana Habařetovalis –  pokladní lilis obcěj                                                                                                                                                          
HL - Hějlějna Ludví liliskovalis –  řeějfějřeějnt ulissc     
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