Obec Říčany
_______________________________________________________________
Kontrolní výbor při zastupitelstvu obce

Zápis
5. zasedání Kontrolního výboru konaného dne 21.01.2012

Přítomni

: JUDr. Jana Šildbergerová, František Burian, Vladimír Vaverka,
Jaroslav Pokorný

Omluveni

:

Karel Sláma

Hosté

:

0

Zasedání kontrolního výboru zahájila jeho předsedkyně JUDr. Jana Šildbergerová.
Dle programu byly projednány následující body:
1. Ustanovení zapisovatele a ověřovatele a schválení programu
Usnesení :
Zápis z prvého zasedání výboru provede JUDr. Jana Šildbergerová a ověřovatelem zápisu
bude pan Vladimír Vaverka. Návrh zápisu bude zaslán členům komise k doplnění emailovou
poštou. Členové výboru schválili navržený program jednání výboru.
Hlasování
: přítomno : 4
pro : 4
proti : 0
zdržel se : 0
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce
Kontrolní výbor projednal zápisy ze zastupitelstva a konstatoval, že usnesení z minulých
zastupitelstev jsou plněna .
Usnesení :
Kontrolní výbor neshledal v plnění usnesení zastupitelstva žádné problémy.
Hlasování
: přítomno : 4
pro : 4
proti : 0
zdržel se : 0

3. Vyhodnocení činnosti výboru a plán práce pro rok 2012
Členové výboru provedli hodnocení činnosti a konstatovali, že upozornění výboru a jeho
doporučení jsou v zastupitelstvu řešena a je jim kladen patřičný význam. K předloženému plánu
práce pro rok 2012 nemají členové výboru připomínky. Plán práce je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení :
Kontrolní výbor schválil plán práce na rok 2012.
Hlasování : přítomno : 4
pro : 4

4.

proti : 0

zdržel se : 0

Připomínky, diskuse, schválení zápisu a závěr

Členové výboru doporučují zveřejňovat na úřední desce zápis ze zastupitelstva včetně
příloh, na které předmětný zápis odkazuje. Je –li toto opatření technicky proveditelné z hlediska
omezeného prostoru úřední desky.
Dále doporučuje při schvalování převodu pozemků připravit na jednání zastupitelstva
pozemkové mapy, aby se zastupitelé mohli lépe orientovat v lokalitě, kde se pozemek nachází.
Členové výboru žádají do příštího jednání podání zprávy o současném stavu nemovitého majetku
v lokalitě bývalého lihovaru – pozemky a studna. Dále prosí o seznam a lokalizaci pozemků,
které jsou ve vlastnictví církve, popřípadě máme-li v katastru obce pozemky, které by podléhaly
církevním restitucím.
Usnesení :
Kontrolní výbor doporučuje vyvěšování zápisu ze zastupitelstev včetně příloh.
Kontrolní výbor doporučuje na jednání zastupitelstva umožnit mapovou kontrolu
rozhodnutí, jejichž předmětem je převod pozemku.
Kontrolní výbor žádá o podání zprávy o současných vlastnických právech pozemků bývalého
lihovaru a církevních pozemků.
Hlasování

:

přítomno : 4

pro : 4

proti : 0

zdržel se : 0

Přílohy :
1. Plán práce výboru na rok 2012

Zpracovala : dne 22.01.2012
JUDr. Jana Šildbergerová
JUDr. Jana Šildbergerová
Předsedkyně komise

Vladimír Vaverka
ověřovatel zápisu

