
Zápis č. 1/19 z jednání kontrolního výboru dne 14. 1. 2019 

 

Přítomni:  Jandík, Macák, Jeřábek, Jursík, Dvořáková, Mádlo, Frydrych, Matas 

Omluveni: Mirtes 

 

Jednání zahájil předseda KV a konstatoval, že výbor je v počtu 8 usnášení schopný. 

Program jednání: 

1. Doplnění jednacího řádu 

2. Kontroly z minulého období 

3. Doplnění plánu kontrol   

4. Podklady převzaté od paní Matasové 

 

Usnesení KV 1-1/19: Kontrolní výbor schvaluje navržený program jednání.  

Hlasování: 8 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování. 

 

K bodu 1.: Nedošly žádné další připomínky. Byla zapracována možnost kontroly příspěvkových 

organizací. 

Usnesení KV 2-1/19: Kontrolní výbor schvaluje předložené znění jednacího řádu. 

Hlasování: 8 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování. 

 

K bodu 2.: Přehled probíhajících kontrol: 

a) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. – informaci a závěrečnou kontrolní 

zprávu předal pan Macák. 

Usnesení KV 3-1/19: Kontrolní výbor konstatuje, že v rámci kontroly poskytování informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017 nebyly shledány žádné zásadní nedostatky. 

Hlasování: 8 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování. 

 

KV oceňuje, že je agenda poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Je vedena kvalitně. 

 

b) Kontrola dodržování zákona o střetu zájmů. Informaci podal pan Matas. Předešlá kontrola se 

soustředila na hlasování o dotacích v rámci kulturní a sportovní komise. Předsedové komisí a 

výborů dostali za úkol zapracovat do jednacích řádů povinnost hlásit osobní zájem na 

výsledku hlasování (UZM č.  88-5/18 b). Termín odevzdání zprávy 18.3. 

 

c) Kontrola nájemních smluv v tělocvičnách ZŠ: Termín odevzdání zprávy 18.3. 

 

K bodu 3.: Rekapitulaci nejbližších kontrol přednesl p. Jandík – platí termín zpracování kontrolních 

zpráv do 15.3.2019 dle zápisu z 19. 11. 2018. 

 

K bodu 4.: Pan Jandík převzal od paní Matasové podklady k její stížnosti. Tajemník podklady 

naskenuje a rozešle členům výboru. Zároveň upozorňuje na ochranu osobních údajů. 

 

Příští jednání KV se uskuteční dne 18. 3. 2019 od 18:30 v zasedací místnosti MÚ. 

 

Zapsal: Drda       Ověřil: Jandík 


