
Zápis průběhu
setkání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice

ze dne 11. listopadu 2015

Výtisk č. 1

Místo jednání kontrolního výboru: OÚ Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Líšťany
Zahájení jednání: 19.00 hodin

Plán přezkoumávání za období: březen - listopad 2015 ( 16. 3. - 16. 11. 2015) 

Při jednání byli přítomni:

- Miloslav Novák – starosta obce (MN)
- Václav Král – předseda a předsedající Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice (VK)
- Miloš Žemlička - člen Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice (MŽ) 

       -     František Hakr – člen Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice (FH)
- Jiří Löwy – člen Zastupitelstva obce Kunějovice (JL)
- Marek Ludvík – člen Zastupitelstva obce Kunějovice, předseda Finančního výboru ZOK (ML)
- Hana Habartová – pokladní obce (HH)
- Helena Ludvíková – referent úsc (HL)

Omluveni: 
            - - -  

A. Předmět jednání: 
         Kontrola plnění usnesení; úkolů vyplývajících z usnesení zastupitelstva
         Analýza provedených zápisů ze zasedání zastupitelstva
         Veřejné zakázky, záměry, projekty 2015 – 2016
          Aktualizace strategického rozvojového dokumentu obce 
         Kontrola smluvních vztahů, nájemních smluv nemovitostí a půdy
         Kontrola poskytnutých příspěvků                                                                                                                                
         Vyjádření k peticím, stížnostem a připomínkám občanů 
         Požadavky ZO
                                                                                                                                                                                     

B. Zjištění
              V druhém pololetí roku 2015 nebyly splněny žádné kontrolní úkoly, jimiž ZO pověřilo KV.
Plánem práce předem stanovená kontrola v termínu 16. 11. 2015, za období  16. 3. - 16. 11. 2015, 
nebyla uskutečněna.
Člen kontrolního výboru (FH) při zahájení vznesl nesouhlasná stanoviska:
 1/ k účasti zastupitelů (JL), (ML), zaměstnance (HL) a pokladní (HH) na jednání KV [tolerance pouze  
       starosty (MN)]; 
 2/ k obsahu a ´objemu´ návrhu programu - předmětu jednání (A.), který stanovil starosta a ZO  
       usnesení  m z aktuálních potřeb obce, ze dne 6. 11. 2015, č. 173/11/15 g). 
       Člen KV ZOK (FH) stanovil ke kontrole vlastní program jednání  (kontrola faktur, pokladní knihy)
       a vlastní termín jednání – sobota.
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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/11/pdf.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Usnesen%C3%AD-13.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Usnesen%C3%AD-13.pdf


K stanoviskům člena KV (FH):
1) Členové zastupitelstva (JL), (ML) a zaměstnanec OÚ (HL) se mohou účastnit s hlasem poradním 
jakéhokoli a všech jednání KV ZOK, aniž jsou jeho členy, a musí jim být uděleno slovo, kdykoliv o to 
požádají. 
Administrativní a další potřebné technicko-organizační práce, odborné materiály a podklady pro jednání
KV ZOK připravuje, popřípadě zajišťuje zaměstnanec (HL), často také pokladní (HH).   
2) Jednání výboru ( termíny i činnosti ) se řídí podle pořadu (programu jednání) a plánu práce KV 
schválených usnesením ZOK.
  
V 19:04 členové KV (FH) a (MŽ) opustili jednací místnost. 
Předseda KV (VK), který organizoval činnost členů výboru, navrhl přerušit jednání, protože výbor se 
usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. 

K návrhům změny programu jednání před hlasováním: 0 
Ke schválení  programu jednání: 0  
Schválení upraveného programu jednání: 0 
Diskuse: 0  

Přerušení jednání: 19.06 hodin

Předseda KV (VK), oprávněn požadovat pomoc od zaměstnance obecního úřadu (HL), po jejím vyžádání 
předložil smluvní vztah  y, nájemní sml  o  u  vy - nemovitostí a půdy a poskytnut  é   příspěvk  y.
Předloženy byly také smlouvy vztahující se k pronájmům bytových a nebytových prostor, smlouvy 
uzavřené na určité období, nové smlouvy. ZOK se zajímalo o dodržování smluv stávajících, zejména           
o platební morálku nájemců. Nájemní smlouvy byly shledány bez závad, pohledávky vyplývající ze smluv
byly plněny v řádných termínech. 

ZO provedlo revizi strategického rozvojového dokumentu obce a aktualizoval  o   údaje, dále 
překontrolovalo činnost finančního výboru, Zápis z jednání FV ZOK ze dne 22. června 2015 a vzalo             
na vědomí připomenutí předsedy FV (ML) ohledně jednání FV a zevrubný návrh programu jednání FV 
ZOK, které se bude konat dne 21. 12. 2015 od 19. oo hodin.                                                                                           

Důležitou činností bylo vyjádření k peticím, stížnostem a připomínkám občanů.                                        
Diskuse: (ML), (JL), (MN).                                                                                                                                                         
Aktivity týkající se přímo občanů jsou zásadní pro všechny členy zastupitelstva, aktivity spojené 
s peticemi, stížnostmi a připomínkami občanů (i anonymní) jsou řešeny, i když se vždy nejedná                   
o aktivity příjemné. Ze stížností se nejčastěji objevuje hluk z  posezení v klubovně hasičské zbrojnice, 
výjimkou nejsou ani sousedské rozpory. Připomínky občanů jsou značně diferencované.      
Prostřednictvím připomínek mohou občané vyjádřovat své rozhořčení nad situací vytvořenou v území. 

     Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvků organizacím i jednotlivcům, kteří si o příspěvek 
požádají. Zastupitelstvo zhodnotilo jednotlivé příspěvky za rok 2015, podepsání smluv, výplatu 
příspěvků a následně vyúčtování PP. Jednotliví žadatelé o příspěvek jsou písemně vyrozuměni                    
o poskytnutí nebo zamítnutí příspěvku. Nejčastěji se jedná o příspěvky na pořádaní kulturních, 
společenských či sportovních akcí: dětské dny, zahájení školního roku, maškarní bály, Čert a Mikuláš, 
rozsvícení vánočního stromku... Další příspěvky jsou vypláceny fotbalovému družstvu, jedinému spolku, 
který v obci funguje.

Z veřejných zakázek 2015 – 2016 byla předložena agenda, zaměření na Rekonstrukc  i   sociálního zařízení 
a projednávána možnost dotace na 1/ dětské hřiště, 2/novou krytinu a její zateplení (veřejná budova - 
OÚ).                                                                                                                                                                                                  
Diskuse: (JL), (MN). 

Okrajově byla projednávána témata aktuální legislativy k odpadovému hospodářství.
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http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=3301
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=3301
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=3301
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=966
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD-ve-vztahu-k-pod%C3%A1n%C3%AD-anonym-ze-dne-16.-10.-DP-34.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/11/Z%C3%A1pis-z-jedn%C3%A1n%C3%AD-2.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=6688
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=4539
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=4539
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=4539
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=6099
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=6099
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=6099
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=6099
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/09/P%C5%99ed%C3%A1vac%C3%AD-protokol.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/09/Smlouva-o-v%C3%BDp%C5%AFj%C4%8Dce.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/09/Smlouva-o-v%C3%BDp%C5%AFj%C4%8Dce.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/09/Smlouva-o-v%C3%BDp%C5%AFj%C4%8Dce.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/09/Smlouva-o-v%C3%BDp%C5%AFj%C4%8Dce.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/09/Smlouva__FP-fc-KUN%C4%9AJO.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/09/Smlouva__FP-fc-KUN%C4%9AJO.pdf


                                                                                                                                                                                                           
 C.   Organizační záležitosti 

Termíny jednání, projednání a schválení plánu práce výboru na rok 2016 budou upřesněny dne                  
11. 12. 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

D.   Závěr           
……………………     bez závěru, bez usnesení    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ukončení jednání: 21.20 hodin

Zápis ze setkání  KV ( rsp. setkání zastupitelstva obce ) je předložen předsedou KV ZOK (VK)

………………………..
Václav Král
předseda Kontrolního výboru                                  

a jeho závěr (bez závěru) bude uveden v Zápisu ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 
Kunějovice (11. 12. 2015).                        

Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice ze dne 16. listopadu 2015                      
( výtisk číslo 1) obdržel

………………………..
Miloslav Novák
starosta obce

ADM-JKV-16-11/2015-Lu
Počet listů: 3
Počet výtisků: 2
Číslo výtisku: prvý

Přílohy: 3
– Pozvánka, program jednání KV ZOK
– Prezenční listina
– Zápis z jednání Finančního výboru ZOK ze dne 22. června 2015

  
Použité zkratky:

KV ZOK – Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Kunějovice                                                                                                                                    
FV ZOK – Finanční výbor Zastupitelstva obce Kunějovice                                                                                                                                      
ZOK – Zastupitelstvo obce Kunějovice                                                                                                                                                                          
MN - Miloslav Novák – starosta obce                                                                                                                                                                             
VK  - Václav Král – předseda a předsedající Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice                                                           
MŽ - Miloš Žemlička - člen Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice                                                                             
FH - František Hakr – člen Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice                                                                                            
JL - Jiří Löwy – člen ZOK                                                                                                                                                                                                     
ML - Marek Ludvík – člen ZOK, předseda Finančního výboru ZOK                                                                                                                      
HH - Hana Habartová – pokladní obce                                                                                                                                                                          
HL - Helena Ludvíková – referent úsc          
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