
Zápis ze schůze Kontrolního výboru obce Vestec 

Pořadové číslo schůze: 3 Typ jednání: Schůze Kontrolního výboru  

Datum a čas: 20.04.2011  od 19:00 hod  
Zapsal: 

 
Zderadička Petr Místo: OÚ Vestec 

Přítomní členové KV  Vávrová Radka, Votava Martin, Hillebrantová Vlasta, Petrus Milan, Tůma 
René, Zderadička Petr 

Přítomní hosté: --- 

Omluveni: Jarolímek Tomáš 

Nepřítomni: --- 

 

Body programu: 

1. Kontrola plnění usnesení z 31. a 2. zasedání ZO 
2. Požadavky na poskytnutí podkladů pro příští kontrolu.  
3. Projednání  podnětů občanů 
4. Termín příští schůze KV 

1.  KV provedl kontrolu plnění  usnesení 31. a 33. zasedání ZO. Z kontroly je pořízen samostatný zápis. 

2.  K příští kontrole plnění Kontrolní výbor požaduje od vedení obce Vestec předložení dokumentů   z 3.  
zasedání  ZO ze dne  20.ledna 2011 k bodům 11/3/5  a 7 dle dle zápisu usnesení  a dále dokumenty k nálezům 
kontroly dle bodu 1. 

3.  Projednání podnětů občanů 

Podnět ze dne 15. 2. 2011 

V této věci již byla sjednána náprava. ZO schválilo jednací řád upravený dle doporučení MV na svém 
zasedání dne 13. 4. 2011. 

 

Podnět ze dne 4. 1. 2011 

Věc ve správním řízení zkoumá odbor dopravy MěÚ Černošice. KV požádal o předložení rozhodnutí v této 
věci. 

 

Podnět ze dne 5. 1. 2011 

Instalace pevné závory v ulici K Dubu. Tato věc nespadá do kompetence KV, protože se jedná o správní 
řízení vedené OÚ Vestec v roli Silničního správního úřadu. 

 



Zápis ze schůze Kontrolního výboru obce Vestec 

Podnět ze dne 6.  1. 2011 

Dočasná mezideponie sedimentu z rybníka byla zrušena. Dle předložených dokladů byl sediment použit 
v souladu se stanoviskem OŽP MěÚ Černošice, tj. byl rozprostřen na zemědělské pozemky. Likvidaci 
provedla společnost Agro Jesenice a.s. 

 

Podnět ze dne 11. 1. 2011 

Ve věci archivace smluv KV doporučuje Obci: 

- Veškeré uzavírané smlouvy budou převedeny do elektronické podoby a bude k nim umožněn dálkový 

přístup 

- Veškeré smlouvy budou číslovány 

- Veškeré smlouvy budou doplněny o ověřovací doložku 

- Veškeré smlouvy budou evidovány v knize smluv. 

KV doporučuje zavedení těchto pravidel nejpozději od 1. 6. 2011. 

 

Podnět ze dne 12. 1. 2011 

Projednávání územního plánu spadá plně do kompetence ZO a KV není v této věci ani poradním orgánem. 

 

 

Podnět ze dne 11. 1. 2011 

Podnět byl řešen FV. 

 

Podnět ze dne 15. 2. 2011 

Směrnice č. 1/2009 platila v období r. 2009 až 2010, vyplývala z ní pouze politická odpovědnost. Z tohoto 
důvodu je bezpředmětné zabývat se jejím plněním, protože již nelze politickou odpovědnost v této 
záležitosti vyvodit. KV doporučuje obci dodržovat platné vnitřní směrnice a platné právní předpisy. 

 

Podnět ze dne 12. 2. 2011 

- Směrnice 1/2009 již nebyla v platnosti 

- Měření  hluku bylo objednáno na základě doporučení KŽP a KDaB 

 

Podnět ze dne 3. 3. 2011 

Směrnice 1/2009 není v dnešní době již platná, byla nahrazena směrnicí č. 1/2011 

 

Podnět ze dne 9. 3. 2011 

KV konstatuje, že obec postupuje v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. 



Zápis ze schůze Kontrolního výboru obce Vestec 

 

Podnět ze dne 7. 4. 2011 

KV žádá obec o předložení dokladů o placení nájemného TJ Viktoria Vestec od roku 2008 do dnešního 
dne. 

 

4. Příští jednání se uskuteční dne 15.6.2011 od 19:00 

 


