Kontrola Kontrolního výboru Obce Podolí 26.11.2012

1. Prodej ekodomu
a) kontrolní výbor byl detailně seznámen s celým průběhem prodeje a shledává dosavadní
postup obce jako správný, ze strany obce nedošlo k žádným pochybením
b) v procesu prodeje došlo k několika problémům a pochybením ze strany kupujícího,
zejména předkládané doklady a potvrzení nebyly vydávány uváděnými institucemi
c) vyvstává zde podezření z podvodu ze strany kupujícího, proto kontrolní výbor
doporučuje předat případ k dalšímu prošetření Policii České republiky
2. Kontrola využívání obecního vozidla
a) kniha jízd a veškeré ostatní doklady jsou řádně vedeny, kontrolní výbor neshledal v
evidenci a využívání vozidla žádné nedostatky
3. Kontrola zápisů ze zasedání ZO, plnění usnesení
a) zápisy ze zasedání ZO jsou řádně pořizovány a zakládány dle zákona č.128/2000 Sb.
b) Usnesení Zastupitelstva obce Podolí z jednotlivých zasedání jsou řádně plněna
c) všechny zápisy jsou podepsány starostou a jmenovanými ověřovateli zápisu
d) v Zápisu č. 6/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 26.6.2012 je
podpis ověřovatele zápisu Ing. Radka Bočka, který byl v té době členem zastupitelstva,
nahrazen usnesením č. 6/7/2012 ze zasedání konaného dne 28.8.2012

4. Pronájem obecního bytu v bývalém zdravotním středisku č.p. 328
a) na základě dotazu na internetových stránkách obce prověřil kontrolní výbor postup
starosty při pronájmu obecního bytu
b) schvalování nájemních smluv na pronájem bytu bylo převedeno zastupitelstvem jako
přenesená působnost rady na starostu usnesením č.18/1/2011 ze zastupitelstva konaného
30.3.2011
c) postup starosty při pronájmu bytu byl kontrolním výborem konstatován jako korektní a z
hlediska zákona 128/2000 Sb. V pořádku
5. Různé
a) kontrolní výbor doporučuje zodpovědně zveřejňovat veškeré informace na internetových
stránkách obce a udržovat tyto stránky v aktuálním stavu

V Podolí dne 26.11.2012

Ing. Zdeněk Richter
předseda kontrolního výboru

Lukáš Šoustal
člen kontrolního výboru

Ing. Miroslav Pražák
člen kontrolního výboru

Předloženo Zastupitelstvu obce Podolí na zasedání č. 10 konaném dne 27.11.2012.

