
Zápis	  z	  kontroly	  provedené	  dne	  28.	  3.	  2012	  na	  OÚ	  Vestec.	  	  

Kontroly	  se	  zúčastnili:	  
Vávrová	  Radka,	  předsedkyně	  KV	  
Votava	  Martin,	  člen	  KV	  
Petrus	  Milan,	  člen	  KV	  
Tůma	  René,	  člen	  KV	  
Jarolímek	  Tomáš,	  člen	  KV	  

Program	  kontroly	  dle	  žádosti	  	  KV	  projednané	  a	  schválené	  na	  8.	  schůzi	  KV	  .	  

1) předložení	  smlouvy	  o	  spolupráci	  /Staving/	  	  ze	  zápisu	  z	  9.	  jednání	  ZO	  č.j.12/9/5	  
2) 	  předložení	  žádosti	  na	  převod	  pozemků	  parc.č.	  505/7	  a	  1044/4	  k.ú.	  Vestec	  u	  Prahy	  	  ze	  zápisu	  z	  8.	  

jednání	  ZO,	  č.j.11/8/13	  
3) předložení	  listiny	  o	  zřízení	  	  o	  vázaném	  účtu	  	  /Raiffeisenbanka/	  ze	  zápisu	  z	  8.	  jednání	  ZO,	  bodu	  č.j.	  

11/8/7	  
4) předložení	   listiny	  o	   zřízení	  příspěvkové	  organizace	  Technické	   služby	  obce	  Vestec	   ze	   zápisu	   z	  8.	  

jednání	  ZO,	  č.j.	  11/8/3	  
5) předložení	  listiny	  o	  zřízení	  příspěvkové	  organizace	  Sportoviště	  obce	  Vestec	  ze	  zápisu	  z	  .	  jednání	  

ZO,	  č.j.	  11/8/4	  
6) předložení	  žádosti	  o	  dotaci	  na	  projekt	  Splašková	  kanalizace	  Vestec	  ze	  zápisu	  z	  8.	  jednání	  ZO,	  č.j.	  

11/8/12	  
7) předložení	  žádosti	  o	  dotaci	  na	  projekt	  Přístavba	  MŠ	  Vestec	  	  ze	  zápisu	  z	  8.	  jednání	  ZO,	  č.j.	  11/8/2	  
8) předložení	   smlouvy	   o	   výpůjčce	  movitého	  majetku	  mezi	   obcí	   Vestec	   a	   Příspěvkovou	   organizací	  

MŠ	  Vestec	  ze	  zápisu	  z	  8.	  jednání	  ZO,	  č.j.	  14/8/14	  
9) předložení	  spisu	  o	  pořizování	  Regulačního	  plánu	  č.1,č.2,č.3	  Vestec	  z	  8.	  Jednání	  ZO,	  č.j.11/8/8	  
10) předložení	  žádosti	  na	  stavbu	  chodníku	  podél	  silnice	  II/603	  k.ú.	  Vestec	  u	  Prahy	  	  z	  8.	  Jednání	  ZO,	  

č.j.	  11/8/11	  

	  

	  Výsledky	  kontroly	  podle	  programu:	  

Add	  bod	  1)	  Kopie	  podepsané	  smlouvy	  byla	  předložena.	  

Add	  bod	  2)	  Kopie	  podepsané	  žádosti	  byla	  předložena.	  

Add	  bod	  3)	  Kopie	  listiny	  byla	  předložena.	  	  

Add	  bod	  4)	  Kopie	  listiny	  byla	  předložena.	  	  

Add	  bod	  5)	  Kopie	  žádosti	  byla	  předložena	  	  



Add	  bod	  6)	  Potrvrzení	  o	  podání	  žádosti	  bylo	  předloženo.	  

Add	  bod	  7)	  Kopie	  žádosti	  byla	  předložena.	  

	  Add	  bod	  8)	  Kopie	  smlouvy	  byla	  předložena	  

Add	  bod	  9)	  Kopie	  spisu	  byla	  předložena	  

Add	  bod	  10)	  Kopie	  žádosti	  byla	  předložena	  

KV	  obdržel	  k	  překontrolování	  všechny	  dokumenty,	  které	  nebyly	  předloženy	  při	  minulých	  kontrolách,	  
pouze	  je	  v	  řešení	  žádost	  o	  převodu	  pozemků	  z	  6.	  zasedání	  ZO,	  č.j.	  11/6/10	  

Za	  účastníky	  kontroly	  zápis	  přečetli	  a	  souhlasí:	  

Ve	  Vestci	  	  28.3.2012	  

Vávrová	  Radka,	  předsedkyně	  KV	  

Votava	  Martin,	  člen	  KV	  

Petrus	  Milan,	  člen	  KV	  

Tůma	  René,	  člen	  KV	  

	  


