Zápis z jednání kontrolního výboru
Datum konání: 8.12.2014
Jednání byli přítomni: Ing. Radek Hůrka, Ing. Stanislav Mrázek, paní Helena Vrzalová.

1. V souladu s § 119 odstavec 3 písmeno a) zákona č.128/2000 Sb., kontrolní výbor (dále jen
KV) prověřil plnění usnesení ze zasedání ZO Podolí konaného dne 25.11.2014.
-

usnesení č. 5/11/2014 –Schválení Školské rady –KV navrhuje zastupitelstvu změnit usnesení
v bodě 2.2.10 - funkční období členů ze 4 roků zpět na 3 roky tak, aby funkční období členů
školské rady odpovídalo §167 odstavec 6) zákona č. 561/2004 Sb.

-

Usnesení č. 11/11/2014 - Smlouva o zřízení věcných břemen - KV navrhuje zastupitelstvu
doplnit číslo geometrického plánu do bodu 2.2 Smlouvy o zřízení věcných břemen služebnosti inženýrských sítí a služebnosti stezky a cesty. Při kontrole na OÚ dne 12.12.2014
byla doplněna zmiňovaná smlouva p. starostou o GP 830-321/2014 vydaného dne 26.11.
2014.

-

Ostatní – KV navrhuje panu starostovi doplnit v bodu č. 17 – složení komisí rady zápisu č.
11/2014 přílohu číslo 3 (Zřízení komisí rady obce Podolí a jmenování jejich členů).
Na základě jednání o tomto bodu dne 12.12.2014 byla příloha doplněna na webové stránky
obce.

2. V souladu s § 119 odstavec 3 písmeno b) zákona č.128/2000 Sb., KV prověřil dodržování
právních předpisů obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.

-

KV vznesl v souvislosti s usnesením č. 24/10/2014 žádost o vyjádření k problematice
odměňování členů zastupitelstva obce na Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MV.
Odpověď z MV byla doručena 25. 11.2014 – na vědomí obec Podolí, Ing. Vítězslav Eliáš. ZO
bylo s jejím zněním seznámeno dne 14.11.2014
KV doporučuje ZO přijmout společné stanovisko k tomuto vyjádření MV během příštího
zasedání ZO 1/2015. Odpověď MV je přílohou tohoto zápisu.

-

KV prověřil pořízení zápisu z jednání ZO konaného dne 25.11.2014, kdy došlo k porušení § 95
odst. 2 zákona o obcích, kdy je zápis nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání (za
pořízený zápis se však považuje takový, jenž je podepsán všemi (minimálně) třemi zákonem
stanovenými osobami – starostou (místostarostou) a ověřovateli. KV navrhuje tento
kontrolní závěr projednat na ZO dne 16.12.2014 a navrhuje přijmout opatřeni k odstraněni
tohoto porušení zákona a k zamezeni jeho opakování.

Ing. Radek Hůrka

14.12.2014

