
Zápis
Výtisk č. 1

z iednání Ko ntrol ního qýb oru Zastupitelswa ob ce Kuněj ovice
ze dne t6.března201,5

Misto |ednání kontrolního qýboru: OÚ Kunějovice, Kunějovice 28,330 35 Líšťany
Zaháiení iednání: 19.00 hodin

Plán přezkoumávánízaobdobí: leden - březen 2015 [ 9,1,.201,5 - t6.3.2015J

Při iednání byli přítomni dle prezenční listiny:

- Miloslav Novák - starosta obce
- Václav Král - předseda a předsedající Kontrolního qýboru Zastupitelstva obce Kunějovice
- Miloš Žemtička - člen Kontrolního qýboru Zastupitelsťva obce Kunějovice
- Ian Šabaclqý - místostarosta
- Iiří Lówy - člen ZOK
- Marek Ludvík - člen ZO§ předseda Finančního qýboru ZOK
- Hana Habartová - pokladní obce
- Helena Ludvíková - referent úsc

Omluveni:
František Hakr - člen Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice

A. Předmětiednání, přezkoumané písemnosti:
Kontrola plnění usnesení; úkolů vyplyvajících z usnesení zastupitelstva,
Analýza provedených zápisů ze zasedání zastupitelstva.
Evidence věkového složení občanů obce, gratulace pro jubilanty.
Zhodnocení vybírání poplatků ze správních činností, neuhrazené poplatky,
Revize povodňového plánu, aktualizace údajů povodňové komise,
PožadavkyZO

B. Zjištění
Mezi prováděné kontroly Kontrolního r4ýboru zastupitelstva obce Kunějovice v prvním pololetí

roku 2015 patří konŤola zápisů a usnesení zastupitelstva obce, Bylo shled áno, že zápisy a usnesení jsou
vedeny řádně a přehledně.
Kontrolní qibor evidoval věkové složení občanů obce a těm, kteří dosáhnou významného jubilea - 70 let,
75 let a výše, půjdou zástupci výboru gratulovat. V obci b;irvá pravidlem, že se gratulace zúčastní
i starosta obce, Nejstarší občané si této aktivity značnéváží,
KV zhodnotil \riši vybraných poplatků a qfši neuhrazených poplatků ze správních činností. Zabýval se
podrobněji příčinami neuhrazených poplatků. Návrhy na řešení spatřuje v poradě s právním zástupcem.
KV navrhuje zastupitelstvu obce ke zvážení qýběr levnější externí účetní firmy.
KV provedl revizi povodňového plánu a aktualizoval údaje povodňové komise, dále překontroloval
Činnost finančního qýboru, vzalnavědomí zprávu o jeho činnosti aZápisz jednání FVZOK ze dne
]-6. února 2015.
Členové KV se seznámili se směrnicí o činnosti KV a plánem práce/činností kontrol. qýboru na r, 201_5.

Kontrolní qýbor neshledal žádné nedostatky, nebyla zjištěna žádná odchylná stanoviska členů KV.



C.Závér
Plnění opatření k odstranění nedostatků

Ne/byly zj ištěny nedostatlry

Ukončení iednání: 2L.20 hodin

Závér přezkoumaných písemností bude uveden v Zápisu z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kunějovice (10. 4. 2015J.

......á,4/.
václav král

předseda Kontrolního qýboru

František Hakr
člen kvzok

omluven

Miloš Žemhčka
člen, ověřovatel kvzok

Zápisz jednání Kontrolního qýboru ZastupitelsWa obce Kunějovice ze dne Lí,biezna 2015 [ qitisk číslo
1J obdržel

ADM-|KV-16-03/2 015-Lu
Počet listů: 2
Počet r4ítisků: 2
Číslo qýtisku: prqý

Pfflohv: 7

- Pozvánka, program jednání KV ZOK
- prezenční listina

oBEc KUNĚ,rovIcE
Kunějovice 28
330 35 Líšťany

IČ: 005?8086, Ťet,;377 927 O7O

- Zápis z jednání Finančnfto qýboru ZOKze dne 16, února 2015
- Evidence poplatků zepsa
- Evidence poplatků - dlužníci svoz SKO

- Věkové složení obyvatel
- Povodňoqýplán, povodňová komise

Použité zkratky:

KVZOK - Kontrolní qýbor Zastupitelstva obce Kunějovice
FVZOK - Finanční qýbor Zastupitelstva obce Kunějovice
ZOK - Zastupitelstvo obce Kunějovice

starosta obce

1l


