
Zápis KV ze dne 21.9.2011 

 

1) Vyjádření k podnětu občana Janaty ze dne 13.9.2011. a 11.9.2011 zaslaný KV 

KV doporučuje zastupitelstvu obce dodržování Pravidel pro vydávání  Vesteckých listů, které schválili 
zastupitelé na 17. zasedání 23.12. 2008, případně pravidla vydávání upravit. KV nedoporučuje 
zrušení VL a KV konstatuje, že VL slouží jako informační zpravodaj obce Vestec a OÚ. 
 
2) Vyjádření k podnětu občanky Bucharové ze dne 13.9.2011. zaslaný KV   
Pod názvem KV_návrh na projednání _urgence 
 
KV se zabýval uvedeným podnětem a na základně poddaných informací konstatuje, že všechny 

návrhy zastupitelů obce jsou zařazovány na program zastupitelstva obce. 

KV na základně uvedeným podnětem poddaných informací konstatuje, že nedochází k nevyřizování 

zastupitelských žádostí o informace a podklady. 

3) Vyjádření k podnětu občanky Bucharové ze dne 13.9.2011. zaslaný KV  
Urgence_ Provedení kontroly usnesení z 28. až 31. ZZO  
 
KV se zabýval uvedeným podnětem a sděluje, provedl kontrolu přijatých usnesení, 28. - 31. ZZO. 

4) Vyjádření k podnětu občanky Bucharové ze dne 13.9.2011. zaslaný KV  
Urgence  Platnost pravidel pro zadávání veřejných zakázek 

KV se zabýval uvedeným podnětem a konstatuje, že celá problematika byla dostatečně objasněna a 

KV se tímto podnětem nebude zabývat. 

5) Vyjádření k podnětu občana Janaty ze dne 14.9.2011. a ze dne 16.6.2011 zaslaný KV 
Fwd: Podnět kontrolnímu výboru. 
 
KV se zabýval uvedeným podnětem a požaduje od obce podání vysvětlení. 
 
6) Vyjádření k podnětu občanky Bucharové ze dne 3.7.2011. zaslaný KV  
KV_podnět 

KV se zabýval uvedeným podněty a požaduje od obce podání vysvětlení. 
 
7) Vyjádření k podnětu občanky Bucharové ze dne 1.7.2011. zaslaný KV 
Kontrolní výbor podnět k projednání 

KV se zabýval uvedeným podněty a požaduje od obce podání vysvětlení. 
 
8) Vyjádření k podnětu občanky Bucharové ze dne 16.6.2011. zaslaný KV 
Poplatky Vapas_doplnění informací k podnětu KV 
 
KV se zabýval uvedeným podněty a požaduje od obce podání vysvětlení. 
 
 
Kontrola usnesení ZZO č. 3/2011 z 21.1.2011 
 
KV konstatuje, že smlouva o výpůjčce budovy MŠ byla podepsána. 
 
Kontrola usnesení ZZO č. 4/2011 z 13.4.2011 
 
KV konstatuje, že smlouva s firmou Staving Olomouc dosud nebyla podepsána. 
KV konstatuje, že darovací smlouva se společností Hardest na pozemky pod komunikací byla 
podepsána 



KV konstatuje, že smlouva o prodeji pozemku p.č. 896/23 byla podepsána 
 
Kontrola usnesení ZZO č. 5/2011 z 28.6.2011 
 
KV konstatuje, že směnná smlouva doposud nebyla podepsána všemi vlastníky. 
KV konstatuje, že smlouva Vestec, Sheridan a Jan Fořt je podepsána. 
KV konstatuje, že smlouva o vázaném účtu se společností Sheridan a Raiffaisenbank a.s. je 
podepsána. 
KV konstatuje, že koncesní smlouva o provozování ATS Safina mezi obcemi Vestec, Hodkovice a 
Dolní Břežany byla podepsána. 
 
Kontrola usnesení RO 
 
KV konstatuje, že dodatek č. 1 ke smlouvě o přenechání VO (Eltodo) byl podepsán. 
KV konstatuje, že smlouva o partnerství mezi obcí Vestec a Dolní Břežany byla podepsána. 
KV konstatuje, že dodatek č. 3/2011 ke smlouvě o dílo 18-I/MŠVES/09 byl podepsán. 
KV konstatuje, že smlouva o dílo a postoupení užívacích práv byla podepsána. 
KV konstatuje, že dodatek č. 2 k mandátní smlouvě č. 174/2011 byl podepsán 
KV konstatuje, že smlouva o nájmu pozemků p.č. 901 byla podepsána. 
KV konstatuje, že smlouva o nájmu pozemků p.č. 889 byla podepsána. 
KV konstatuje, že zřizovací listina JSDHO Vestec existuje a byla podepsána.  
KV konstatuje, že smlouva o spolupráci mezi ČZÚ a obcí Vestec byla podepsána.  
KV konstatuje, že smlouva ATLAS AUDIT s.r.o. byla podepsána. 
KV konstatuje, že smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s obcí Jesenice byla 
podepsána.  
KV konstatuje, že smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce byla podepsána.  
KV konstatuje, že smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností Sheridan 
byla podepsána.  
KV konstatuje, že smlouva o vystoupení umělecké agentury KNY byla podepsána.. 
 
 
Zapsal Milan Petrus, člen KV 
Kontrolovala Radka Vávrová, předsedkyně KV 
 
Dne 21.9.2011 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


