
 
 

OBEC VESTEC 

 

 
 
 

Zápis z 3. jednání  
Kontrolního výboru  

konaného dne 13. 7. 2015 od 18:15 hodin v kanceláři starosty  
 

 
 
 
 

Účast členů výboru 
 ANO NE   
Milan Petrus, předseda výboru x    
Tomáš Jarolímek, člen výboru x    
Petr Zderadička, člen výboru x    
Martin Votava, člen výboru  x   
Vlasta Hillebrantová, člen výboru x    
 
Počet přítomných členů výboru: 4 (čtyři) 
 
 

Účast hostů 
Ing. Kateřina Vokounová, tajemnice x    
     
     
 

Úvod 
 

Jednání KV bylo řádně svoláno elektronickou poštou 7.7. 2015 předsedou KV. Elektronickou poštou 
se z jednání omluvil Martin Votava z důvodu dovolené. Tajemnice Ing. Vokounová byla požádana o 
dodání pokladů z jednání ZO a RO. Podklady byly dle požadavků předloženy. 
 
 

Body k jednání KV 
 

1) Projednání zaslaného vyjádření od OÚ k ponětům členky rady obce paní Zikové 
2) kontrola zápisů z jednání ZO a RO 
3) Diskuze 
4) Usnesení



 

 

 
Projednání jednotlivých bodů 

 
bod č. 1 
 
KV se seznámil se stanoviskem OÚ k podnětům radní Zikové a přijal stanovisko k jednotlivým bodům 
 
1/ Kontrola usnesení ZO- čj.14/02/2 a čj 14/02/3 o zřízení Technické služby obce Vestec, s.r.o. s 
usnesení rady URO 2015 02/14 z 2.2.  

KV konstatuje, že nebylo dodrženo UZO  čj.14/02/2 a to tak, že před zahájením činnosti TS s.r.o. k 
1.2.2015 nebyla RO schválena pravidla pro hospodaření společnosti, odměňování zaměstnanců a 
přezkum hospodaření společnosti. RO toto schválila svým URO 2015/02/27 ze dne 16.2.2015. KV se 
domnívá, že tímto posunem nevznikla obci žádná ujma a doporučuje RO dodržovat UZO.  

2/ Vyplácení  odměn členům kulturní komise (KK)  

KV konstatuje, že odměny členů KK jsou vypláceny na základě dohody o provedení práce.               
Proto KV doporučuje RO zrušit kulturní komisi jako poradní orgán obce a nahradit jí pracovní skupinou 
s názvem Pracovní skupina – Kulturní komise.  

3/ Kontrola usnesení rady URO 2015 02/15 Smlouva o správě a údržbě majetku ve výši 7.555.000 
Kč/rok – může obec schválit bez výběrového řízení?  

KV konstatuje, že zakázka obce Vestec pro TS s.r.o. byla sválena v souladu s právními předpisy bez 
VŘ na základě in-house vyjímky.  

4/ Kontrola nájemní smlouvy pro kanceláře Technických služeb obce Vestec, s.r.o.  

KV konstatuje, že TS s.r.o. mají uzavřenou řádnou podnájemní smlouvu se spol. AGRO na kanceláře.   

bod č. 2 
 
členové KV obdrželi ke kontrole podklady z 4. a 5. zasedání ZO a z 12. až 19. zasedání RO  
 
bod č. 3 - Diskuse 
 
Žádný z členů KV se nepřihlásil do diskuze  
 
bod č. 4 - Usnesení 
 
Předseda KV odešle stanovisko KV k podnětům radní Zikové. 
KV na základě zjištění v bodě č.1 doporučuje RO dodržovat plnění usnesení ZO.  
KV na základě zjištění v bodě č.2 doporučuje RO zrušit KK a nahradit jí Pracovní skupinou – KK.  
Termín další schůze KV 12.10. 2015 v 18.00 v kanceláři starosty.  
KV zkontroloval předložené podklady 4. a 5. zasedání ZO a z 12. až 19. zasedání RO  a konstatuje, 
že jsou v pořádku. KV požaduje dodat na další zasedání KV podklady, které nebyly předloženy a jsou 
stále v řešení: 
 
ZO č. 13 bod č. 3, č. 4      RO č. 50 bod č. 1 
ZO č. 14 bod č. 2, č. 3     RO č. 61 bod č. 2 
ZO č. 23 bod č. 5     RO č. 2 bod č. 2 
ZO č. 24 bod č. 2     RO č. 7 bod č. 16 – předložit stan. právníka 
        
nově 
ZO č. 4 bod č. 2, č. 3     RO č. 12 bod č. 7 
       RO č. 13 bod č. 3, č. 6  
       RO č. 14 bod č. 4, č. 5, č. 6  
       RO č. 16 bod č. 1 
       RO č. 17 bod č.15 
       RO č. 19 bod č. 1, č. 6, č. 10, č. 11   



 

 

Hlasování o usnesení: 4 x PRO, 0 x PROTI 
 
 

Závěr 
 
Ukončení: 20.00 
 
 
Zapsal: Milan Petrus 
 
 
podpis předsedy KV      --------------------------------------------------- 
                Milan Petrus 


