
Zápis	  ze	  schůze	  Kontrolního	  výboru	  obce	  Vestec	  

Pořadové	  číslo	  schůze:	   7	   Typ	  jednání:	   Schůze	  Kontrolního	  výboru	  	  
Datum	  a	  čas:	   18.01.2012	  	  od	  18:00	  hod	   	  

Zapsal:	  
	  
Zderadička	  Petr	  Místo:	   OÚ	  Vestec	  

Přítomní	  členové	  KV	  	   Vávrová	  Radka,	  Hillebrantová	  Vlasta,	  Petrus	  Milan,	  Tůma	  René,	  Zderadička	  
Petr,	  Jarolímek	  Tomáš,	  

Přítomní	  hosté:	   Tibor	  Švec	  
Omluveni:	   Votava	  Martin	  
Nepřítomni:	   -‐-‐-‐	  

Body	  programu:	  

1. Projednání	  podnětů	  občanů	  
2. Kontrola	  plnění	  usnesení	  z	  5.,	  6.	  a	  7.	  zasedání	  ZO	  
3. Požadavky	  na	  poskytnutí	  podkladů	  pro	  příští	  kontrolu.	  
4. Termín	  příští	  schůze	  KV	  

	  

1. Projednání	  podnětů	  občanů	  

	  

a. Podnět	  ze	  dne	  12.	  10.	  2011	  (p.	  Bucharová)	  –	  Datové	  schránky	  

KV	  se	  seznámil	  se	  stanoviskem	  Ministerstva	  vnitra	  ze	  dne	  5.12	  2011,	  které	  této	  záležitosti	  neshledalo	  
porušení	  zákona	  č.	  128/2000	  Sb.	  	  

b. Podnět	  ze	  dne	  29.	  9.	  2011	  (p.	  Bucharová)	  –	  Kácení	  vzrostlých	  dřevin	  	  

Tento	  podnět	  nespadá	  do	  kompetence	  KV.	  

c. Podnět	  ze	  dne	  6.	  10.	  2011	  (p.	  Janata)	  –	  Lávka	  přes	  rybník.	  

Kontrolní	  výbor	  konstatuje,	  že	  realizace	  proběhla	  na	  základě	  rozhodnutí	  zastupitelstva	  obce	  v	  roce	  2009,	  
obec	  jednala	  na	  základě	  tohoto	  rozhodnutí.	  	  	  KV	  doporučuje,	  aby	  zodpovědnost	  za	  škodu	  projednalo	  
zastupitelstvo	  obce	  na	  svém	  zasedání.	  

d. Podnět	  ze	  dne	  21.	  12.	  2011	  (p.	  Bucharová)	  -‐	  	  Střet	  zájmů	  zastupitele.	  

Kontrolní	  výbor	  k	  podnětu	  doporučuje	  zastupitelům,	  aby	  v	  rámci	  jednání	  upozorňovali	  na	  možný	  střet	  
zájmů	  svůj	  či	  jiného	  zastupitele,	  dle	  výkladu,	  které	  zaslalo	  k	  podnětu	  p.	  Bucharové	  Ministerstvo	  vnitra.	  	  

e. Podnět	  ze	  dne	  6.	  10.	  2011	  (p.	  Bucharová)	  -‐	  	  Porušování	  pravidel	  pro	  vydávání	  obecního	  periodika	  
Vesteckých	  listů.	  

Kontrolní	  výbor	  se	  podnětem	  k	  pravidlům	  zabýval	  dne	  21.	  9.	  2011	  na	  jednání	  KV.	  Na	  této	  schůzi	  své	  
stanovisko	  KV	  potvrdil.	  	  
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f. Podněty	  ze	  dne	  6.	  10.	  2011	  (p.	  Bucharová)	  –	  poskytování	  informací	  zastupitelům.	  	  

KV	  opětovně	  konstatuje,	  že	  obec	  postupuje	  v	  souladu	  se	  zákonnými	  lhůtami.	  	  	  

g. Podnět	  ze	  dne	  23.	  9.	  2011	  (p.	  Bucharová)	  –	  Plán	  financování	  obnovy	  vodohospodářské	  infrastruktury.	  

KV	  doporučuje	  projednání	  zastupitelstvem,	  v	  souladu	  se	  zákonem	  §274/2001.	  

h. Podnět	  ze	  dne	  21.	  11.	  2011	  (p.	  Bucharová)	  	  -‐	  poskytnutí	  hlavní	  účetní	  knihy	  

KV	  se	  seznámil	  se	  stanoviskem	  Ministerstva	  Vnitra	  ze	  dne	  2.	  ledna	  k	  podnětu	  p.	  Bucharové	  a	  ztotožňuje	  
se	  ze	  závěry	  ministerstva.	  	  	  	  

	  

2. 	  Kontrola	  plnění	  usnesení	  z	  5.,	  6.	  a	  7.	  zasedání	  ZO	  

	  KV	  provedl	  kontrolu	  plnění	  usnesení	  5.,	  6,	  a	  7.	  zasedání	  ZO.	  Z	  kontroly	  je	  pořízen	  samostatný	  zápis.	  

	  

3. Požadavky	  na	  poskytnutí	  podkladů	  pro	  příští	  kontrolu.	  

Požadavky	  na	  poskytnutí	  podkladů	  pro	  kontrolu	  usnesení	  ze	  zasedání	  Rady	  obce	  za	  rok	  2011	  (č.	  zasedání	  4-‐
22)	  budou	  připravena	  a	  rozeslána	  na	  obec	  a	  členy	  KV	  nejpozději	  do	  5.	  února	  2012	  

4. Termín	  příští	  schůze	  KV	  

	  Příští	  jednání	  KV	  se	  uskuteční	  dne	  15.	  2.	  2012	  od	  18:30	  na	  OÚ	  Vestec.	  

	  


