ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU ZE DNE 22.02.2016 od 10, 00 hod.
v sídle obecního úřadu ve Strančicích

ÚČASTNÍCI: Mgr. Michaela Mládková, Karel Řepka st.
Program:
1. Kontrola zápisu KV 06.02.2015
2. Kontrola usnesení zastupitelstva obce 2015 do dnešního data
3. Výzva k provedení kontroly ze dne 21.1.2016

Kontrolní výbor konstatuje, že je usnášeníschopný, neboť jednání se účastní 2
členové kontrolního výboru. Mgr. Kamila Blechová rezignovala na svou funkci členky KV v 1/2016.
Předmět kontroly:
1. Kontrola zápisu KV 06.02.2015
2. Usnesení zastupitelstva za rok 2015
3. Výzva k provedení kontroly ze dne 21.1.2016

1. Kontrola zápisu KV 06.02.2015

R -12-05-02 Jednání se společností Condix Czech, s.r.o. je dle sdělení starosty obce naplánováno na
07.03.2016, na dohodnuté schůzky se zástupci bez omluvy nedostavují. KV doporučuje doručit
Condix písemnou výzvu a návrhem termínu k jednání.

2. Usnesení zastupitelstva za rok 2015
Zastupitelstvo : Z -15 – 01 ze dne 16.3.2015
K bodu Z- 15-01 KV konstatuje, že v zápise není založena jako separátní příloha oprava
Zastupitelstva obce Strančice ze dne 15.12.2014. KV ukládá starostovi tuto přílohu založit.

Jednání

K bodu Z-15-02 KV konstatuje, že v zápise není založena jako separátní příloha oprava
Zastupitelstva obce Strančice ze dne 15.12.2014. KV ukládá starostovi tuto přílohu založit.

Jednání

Zastupitelstvo: Z -15- 02 ze dne 23.6.2015
K bodu Z-15-02-07 až 09 KV doporučuje zakládat do složky zápisy ze Zastupitelstva obce i podklad
o zveřejnění záměru prodeje nemovitých věcí.

Zastupitelstvo: Z -15- 03 ze dne 29.9.2015
K bodu Z-15-03-1 KV konstatuje, že v zápise není založena jako separátní příloha oprava
Zastupitelstva obce Strančice ze dne 15.12.2014. KV ukládá starostovi tuto přílohu založit.

Jednání

Zastupitelstvo: Z -15- 04 ze dne 14.12.2015
Bez připomínek.
3. Výzva k provedení kontroly ze dne 21.1.2016
1. V rozhodnutí Rady obce č.j. R-11-22-15 bylo starostovi obce uloženo, aby zjistil rozsah
činností provozovaných společností AHV ekologický servis, s.r.o. , vzhledem k uplynutí času
KV konstatuje, že zjištění učiněná v roce 2011 již nejsou relevantní, neboť společnost AHV do
dnešní doby svoji činnost podstatně rozšířila. Starosta obce předložil KV Provozní řád
zařízení pro sběr a výkup odpadů ze dne 3.5.2011, ve které jsou uvedeny specifikace všech
odpadů, se kterými je nakládáno, a který si na základě uvedeného usnesení Rady vyžádal.
KV dále konstatuje, že společnosti AHV ekologický servis, s.r.o. byla dne 12.1.2016 udělena
pokuta za vykácení dřevin ze strany Městského úřadu v Říčanech a dále bylo dne 16.11.2015
vydáno rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu Vegetační plocha –
parkoviště osobních automobilů, čímž byla legalizována černá stavba parkovacích ploch.
2. Výběrové řízení na chodník ve Všechromech - byly předloženo 5 nabídek, a to od
společností DePa, s.r.o. za cenu bez DPH 222.218,- Kč, společnosti Profis B and B , s.r.o. za
cenu 277.829,92 vč. DPH, společnosti Stavení společnosti Šlehofer, s.r.o. za cenu 262.035,
24 vč. DPH, společnosti Hes stavení s.r.o. 268.967,- Kč vč. DPH a Zen Real, s.r.o. za cenu
191.439,- Kč s DPH. Rada obce vybrala nabídku společnosti Zen Real, s.r.o., kdy KV
konstatuje, že Rada obce usnesením
R 14-22-03 vybrala nejlevnější nabídku. KV
konstatuje, že v usnesení Rady je chybně uvedeno, že výběr byl proveden pouze ze 3
nabídek.
3. R 11-22-13 vzhledem k časovému odstupu KV navrhuje, aby starosta provedl místní
šetření a podal KV zprávu o stavu. KV konstatuje, že žádná další stížnost nebyla podána.

Další jednání kontrolního výboru se koná dne 16.05.2016 od 10,00 hod. v prostorách OÚ
Strančice.

Ve Stránčicích, dne 22.02.2016
………………………………….

…………………………………

Mgr. Michaela Mládková

Karel Řepka st

Se zápisem souhlasí:
bez výhrad

Jiří Šindelář

