
Zápis z XIII . zasedání kontrolního výboru
konaného dne 20. 4. 2017 v 19:30 hod.

Přítomni: Zdeňka Matulová, Lenka Šimlová, Jiří Pecl

KV je usnášeníschopný.

Program:

• zahájení
• schválení programu
• kontrola plnění úkolů RO a ZO
• vytyčení úkolů
• závěr

1. Kontrolní výbor zahájila a s programem přítomné seznámila předsedkyně KV.

2. Proběhlo hlasování o schválení programu.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Program byl schválen.

      
3. V rámci kontroly plnění úkolů RO a ZO byly vzneseny tyto připomínky:

-     KV navrhuje umístit herní prvky na ulici Táborská i pro větší děti.

• KV se ptá, co obnáší stroj Infraset TOPAS, kdo ho bude obsluhovat? Jak bude pořešen servis atd. 
Jaké nám z toho plynou výhody a nevýhody?

-     KV se ptá, z jakého důvodu neproběhne ve škole nákup notebooků a PC. 

• KV se ptá, s jakým harmonogramem se počítá pro opravu a rozšíření kanalizace mezi ulicí Za 
Humny a parkem.

• V zápisu z RO č. 53, bod 3 je ve smlouvě o smlouvě budoucí chyba. Pozemek číslo 107/4 je 
majitelem Jurčák Dalibor, ne obec.

• V zápisu z RO č. 53, příloha č. 2 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrských sítí 
byly nalezeny tyto chyby:

Článek č. I.- 112/1 – má být 112/12

Článek č. II stejná chyba jako včlánku I

Článek č. III každým oprávněným – mělo by asi být „každými oprávněnými“

Článek č. IV – 7. bod, konec věty – mělo by asi být „k tíži oprávněných“.

• KV se ptá, když se neuskuteční nákup pozemků, týkajících se rozšíření školky, jak se tato situace 



bude řešit dál.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato. 

4. Kontrolní výbor si stanovuje provést kontrolu plnění usnesení RO a ZO

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

Zasedání bylo ukončeno v 21:30 hod.


