Zápis č. 5/2020 ze schůzky kontrolního výboru dne 7. 12. 2020
Jednání se konalo distančně formou videokonference.
Připojeni: Jandík, Sodomová, Matas, Frydrych, Jeřábek, Gotthardová, Mádlo, Drda (tajemník výboru)
Jednání zahájil předseda výboru Roman Jandík a konstatoval, že výbor je usnášeníchopný.
Program:

1. Informace o stavu probíhajících kontrol

Usnesení 1-5/2020: KV schvaluje navržený program jednání.
Hlasování: 6 pro (všichni přítomní)
a) Kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva
Informace podaly paní Sodomová a Gotthardová, pracují každá samostatně. Paní Sodomová má svou
část v podstatě hotovou. Paní Gotthardová zaslala 3. 12. tajemníkovi žádost o podklady ke kontrole,
po obdržení podkladů zprávu dokončí. Pan předseda Jandík požádal, aby kontrolní zpráva byla
společná za kontrolní skupinu, rozdělená na kontrolu usnesení rady a zastupitelstva v souladu se
zadáním kontroly. Termín dokončení se posouvá na 18. 1. 2021.
b) Vodovodní řad a přípojky Žalov
Kontrola je v samém začátku, p. Jandík právě odeslal žádost o zaslání podkladů. Termín se posouvá
na březen 2021.
c) Kontrola rekonstrukce ZŠ Zaorálkova
Kontrola probíhá, v pátek 11. 12. je domluvena schůzka u vedoucího OSRM. Termín dokončení se
rovněž posouvá na 18. 1. 2021.
d) Rekonstrukce ulice Dobrovolného
Vlastní ulice je dokončena, chybí ohrazení kontejnerového stání v prodloužení Braunerovy ulice. Také
je domluvena schůzka u vedoucího OSRM. Termín dokončení se rovněž posouvá na 18. 1. 2021.
e) Oprava parkoviště u zastávky Roztoky – Žalov
Proběhlo místní šetření, byly předloženy faktury, objednávka – nebyly nalezeny žádné vady, kontrolní
zpráva bude předložena 18. 1. 2021.
Rekapitulace probíhajících kontrol
předmět kontroly

Plnění usnesení RM za 2018-2019
Plnění usnesení ZM za 2018-2019
Nový vodovodní řad a přípojky horní Žalov
Stavební úpravy ZŠ Zaorálkova
Rekonstrukce ulice Dobrovolného
Oprava parkoviště u zastávky Žalov

vedoucí kontroly

Gotthardová
Sodomová
Jandík
Matas
Mádlo
Sodomová

člen

termín

Sodomová
Gotthardová
Mirtes
Jandík
Frydrych

18. 1. 2021
18. 1. 2021
březen 2021
18. 1. 2021
18. 1. 2021
18. 1. 2021

Příští schůzka 18. 1. 2021. Čas a forma budou upřesněny podle aktuální situace.

Zapsal Drda

Ověřil Jandík

