
Zápis z 8. sch ze kontrolního výboru, konané dne 17. 01. 2008.  

Za átek sch ze v

 
19.00 hod, místo konání Penzion Siesta Vestec, konec 20.10 hod.  

P ítomni lenové výboru:

  
Marek Kowalewski 

 
p edseda

 
Otakar Janata 
Miroslav Pa ek 
Ing. Milo Koc  

Omluven: 
Tomá Jarolímek  

P edseda kontrolního výboru seznámil leny s

 

jednotlivými body programu.  

Body programu:  

1) kontrola pln ní usnesení 4. mimo ádného zasedání zastupitelstva ze dne 10.8.2007 
2) kontrola pln ní usnesení 6. zasedání zastupitelstva ze dne 6.9.2007 
3) kontrola pln ní usnesení 7. zasedání zastupitelstva ze dne 8.11.2007 
4) kontrola pln ní usnesení 8. zasedání zastupitelstva ze dne 12.-13.12.2007 
5) kontrola vým ny obecního pozemku 644/83 dle bodu 7. z 8. zasedání zastupitelstva 
6) kontrola nakládání s prost edky obce 

 

oprávn nost vyplacené náhrady kody

   

1) bod 2 

 

uzav ení kupní smlouvy na nákup pozemku pro výstavbu mate ské kolky 

 

byla 
uzav ena kupní smlouva, dle výpisu z KÚ jsou pozemky zapsány p. . 707/2 a 707/3 
zapsány do vlastnictví Obce Vestec  

Pro 4  Proti 0  Zdr el se 0  

2) bod 5 

 

ukon ení ve ejnoprávní smlouvy s

 

obcí Jesenice o výkonu úkol Obecní policie 
Jesenice na území obce Vestec, podepsanou ú astníky 15.8.2005 

 

tato smlouva byla 
k 31.12.2007 ukon ena 
bod 6 

 

uzav ení ve ejnoprávní smlouvy s

 

M stem erno ice na výkon

 

úkol obecní 
policie 

 

tato smlouva byla následn upravena a její schválení bylo bodem

 

3 8. zasedání 
zastupitelstva ze dne 12.-13.12.2007 
bod 7 

 

po adavek na p edlo ení uzav ené smlouvy je sou ástí ádosti o p edlo ení 
doklad 

 

viz. p íloha

 

bod 8 

 

po adavek na p edlo ení uzav ené smlouvy je sou ástí ádosti o p edlo ení 
doklad 

 

viz. p íloha

 

bod 9 

 

po adavek na p edlo ení uzav ené smlouvy je sou ástí ádosti o p edlo ení 
doklad 

 

viz. p íloha

 

bod 10 

 

po adavek na p edlo ení uzav ené smlouvy je sou ástí ádosti o p edlo ení 
doklad 

 

viz. p íloha

 

bod 11 

 

po adavek na p edlo ení uzav ené smlouvy je sou ástí ádosti o p edlo ení 
doklad 

 

viz. p íloha

 

bod 12 

 

po adavek na p edlo ení uzav ené smlouvy je sou ástí ádosti o p edlo ení 
doklad 

 

viz. p íloha  

Pro 4  Proti 0  Zdr el se 0  

3) bod 4 

 

po adavek na p edlo ení uzav ené smlouvy je sou ástí ádosti o p edlo ení 
doklad 

 

viz. p íloha

 

bod 5 

 

po adavek na p edlo ení uzav ené smlouvy je sou ástí ádosti o p edlo ení 
doklad 

 

viz. p íloha, dle výpisu z KÚ není pozemek dosud zapsán do vlastnictví Obce 
Vestec 



bod 6 

 
po adavek na p edlo ení uzav ené smlouvy je sou ástí ádosti o p edlo ení 

doklad 

 
viz. p íloha, dle výpisu z KÚ není pozemek dosud zapsán do vlastnictví Obce 

Vestec  

Pro 4 Proti 0  Zdr el se 0  

4) bod 3 

 
dne 14.12.2007 byla uzav ena smlouva mezi Obcí Vestec a M stem erno ice, 

tato smlouva m la být

 
bezodkladn

 
vyv ena na ú ední desce, k

 
jejímu vyv ení do lo 

v ak a 10.1.2008, co nelze pova ovat za napln ní pojmu bezodkladn , kontrolní výbor 
tedy apeluje na to, aby smlouvy byly vyv ovány co nejd íve po jejich uzav ení, nejlépe 
do t í pracovních dn

 

bod 4 -  po adavek na p edlo ení uzav ené smlouvy je sou ástí ádosti o

 

p edlo ení 
doklad 

 

viz. p íloha

  

Pro 4  Proti 0  Zdr el se 0  

5) kontrolní výbor byl pov en kontrolou vým ny obecního pozemku p. . 644/83 k.ú. Vestec 
u Prahy 

 

ke spln ní tohoto úkolu byly kontrolnímu výboru p edlo eny následující doklady:

 

- smlouva 
- geometrický plán 
- zápisy ze zasedání zastupitelstva ze dne 14.10.2002 a 24.6.2003 
- usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 14.10.2002 a 24.6.2003  

Ve sm nné smlouv mezi Obcí Vestec a Ing. Janem Pla anským je v

 

bodu IV. odkaz na 
znalecké posudky Ing. Ivana Bro e, CSc., ze dne 6.10.2002 íslo 2710-129-2002 a . 
2711-130-2002. Kontrolní výbor ádá p edlo ení t chto znaleckých

 

posudk , po adavek 
na p edlo ení je sou ástí ádosti o p edlo ení doklad - viz. p íloha

  

Pro 4  Proti 0  Zdr el se 0  

6) dle sd lení starostky Aleny edivé byla v

 

roce 2007 vyplacena náhrada kody ve vý i 
10.000,- K panu Ond eji Rybá ovi jako náhrada za odcizený fotoaparát s

 

odvoláním na § 
268 odst. 2) a § 392 odst. 1) Zákona 262/2006 Sb.  

P edseda kontrolního výboru p edlo il len m p esné zn ní t chto ustanovení a vznesl 
podez ení, e se m e jednat o neoprávn né vyplacení náhrady kody a e obec byla 
tímto krokem po kozena o ástku ve vý i 10.000,- K .   

P edseda kontrolního výboru po ádal e-mailem starostku o vyjád ení k

 

této zále itosti,  
p edm tná ádost je p ílohou . 1 tohoto zápisu.   

Vzhledem k tomu, e ke dni 17.1.2008 nebyla doru ena ádná odpov , kontrolní výbor 
písemn po ádá o p edlo ení bu pracovní smlouvy vý e uvedeného p edsedy kulturní 
komise, která by zakládala nárok na náhradu kody dle § 268 odst. 2) Zákona 262/2006 
Sb. nebo o sd lení, na

 

základ eho je p edseda kulturní komise pova ován za ve ejnou 
funkci, co by zakládalo nárok na náhradu kody dle § 392 odst. 1) Zákona 262/2006 Sb. 
Na ízení vlády 108/1994 toti v § 14 odst. 2) uvádí, e: Výkonem ve ejné funkce se 
rozumí nap íklad výkon povinností vyplývajících z funkce poslance Poslanecké sn movny 
Parlamentu, lena zastupitelstva územního samosprávného celku a p ísedícího.

  

Pro 4  Proti 0  Zdr el se 0    

Zapsal:  

Marek Kowalewski 


