ZÁPIS Z JEDNÁNí KONTROLNíHO VÝBORU ZE DNE 29.11.2012,

od 15 hod.

v sídle obecního úřadu ve Strančicích

ÚČASNíCI: Mgr. Michaela Mládková,

Ing. Josef Janovský, Kateřina Hlaváčková

Program: Kontrola řešení nedostatků zjištěných při kontrole výkonu samostatné působnosti obce
provedené Ministerstvem vnitra ČR

Kontrolní výbor konstatuje, že je usnášeníschopný,
kontrolního

nebot jednání se účastní všichni členové

výboru.

Předmět kontroly: Kontrola řešení nedostatků zjištěných při kontrole výkonu samostatné působnosti
obce provedené Ministerstvem
1.

2.

3.

vnitra ČR k jednotlivým

bodům

Porušení §95 odst. 1 zákona o obcích - zápisy ze zasedání ze dne 04.05.2011, 01.06.2011 a
22.6.2011

neobsahovaly

zákonem

předmětné

zápisy zkontroloval

požadované

podpisy.

Kontrolní

výbor

konstatuje,

že

a tyto byly řádně podepsány.

Porušení §95 odst. 2 zákona o obcích - zápisy ze zasedání ze dne 04.05.2011, 01.06.2011 a
22.6.2011

neobsahovaly

zákonem

předmětné

zápisy zkontroloval

požadované

tohoto

porušení

Kontrolní

výbor

konstatuje,

že

a tyto byly řádně podepsány.

Porušení § 101 odst.3 zákona o obcích
2.9.2011 neschvalovala

podpisy.

- Rada obce na svých jednáních ze dne 20.5.2011 a

svůj program jednání. Kontrolní výbor konstatuje,

zápisy ze zasedání Rady obce

hlasování

že ode dne zjištění

o programu

jednání

Rady

obsahují.
4.

Porušení § 39 odst. 1 zák. o obcích, tím, že Rada obce schválila výpůjčku nebytových prostor
v bodově

č.p. 40, Všechromy

předchozího

zveřejnění

k absolutní neplatnosti
své rozhodnutí

a pronájem

na úřední

desce.

nebytového
Kontrolní

prostoru
výbor

v budově
konstatuje,

nájemní smlouvy pro dům č.p. 40, k.ú. Všechromy

R 11-02-11

a a přijala rozhodnutí

č.p. 460 bez
že vzhledem

Rada obce zrušila

R-12-21-06 dne 1.10.2012

s uzavřením nájemní smlouvy na tento objekt se shodným subjektem,

o souhlasu

kdy tento záměr byl

vyvěšen na úřední desce od 16.11.2011 do 1.12.2011. , kdy kontrolní výbor s tímto postupem
souhlasí.

Současně však kontrolní

nebyla uzavřena a

výbor konstatuje,

vyzývá starostu

smlouvy. Co do pronájmu

nebytového

že předmětná

obce k neprodlenému

uzavření

předmětné

prostoru v domě č.p. 460 konstatuje

že tento pronájem nebyl realizován, a tudíž nebylo nutno
5.

nájemní smlouva dosud

kontrolní výbor,

vadu odstranit.

Porušení

§ 12 odst. 4 zákona o obcích - porušení povinnosti

obce vést

předpisů

s zákonnými

fyzickou kontrolu

náležitostmi.

Kontrolní výbor

nájemní

provedl

evidenci právních

evidence právních předpisů a konstatuje, že je vedena řádně ve smyslu zákona.

vytištěné

Další jednání kontrolního

výboru se koná dne 07.01.2013 od 11 hod. v prostorách OÚ Strančice.

Ve Stránčicích, dne 29.11.2012

Mgr. Michaela Mládková

Ing. Josef Janovský

Kateřina Hlaváčková

