Obec Říčany
_______________________________________________________________
Kontrolní výbor při zastupitelstvu obce

Zápis
10. zasedání Kontrolního výboru konaného dne 14.11.2013

Přítomni

: JUDr. Jana Šildbergerová, Rostislav Valeš, Jaroslav Pokorný

Omluveni

:

Karel Sláma, František Burian

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 ze zasedání výboru provede JUDr. Jana Šildbergerová a ověřovatelem zápisu bude pan
Jaroslav Pokorný . Návrh zápisu bude zaslán členům komise k doplnění emailovou poštou.
Členové výboru schválili navržený program jednání výboru.
Hlasování
: přítomno : 3
pro : 3
proti : 0
zdržel se : 0
2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva
Kontrolní výbor neshledal závady.

3. Kontrola uzavřených smluv
Ke kontrole byly předloženy smlouvy z veřejných zakázek malého rozsahu a zjednodušeného
podlimitního řízení :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Přístavba výtahu – Zdravotní středisko
Hrajeme si u školy
Rekonstrukce komunikace v ulici Za Horou
Dodávka speciálního požárního automobilu LIAZ 101 CAS 25
Úprava území hřbitova obce – oplocení
Oprava krytu místní komunikace ul. Sadová

7. Chodník na ulici Brněnská
K předloženým smlouvám nemá výbor výhrady.

6.

Připomínky, diskuse, schválení zápisu a závěr

Ke schválenému Tržnímu řádu žádáme pana starostu o upřesnění, jak by měly kontroly probíhat
a zda kontroloři budou vybaveni nějakým pověřením. Také členové výboru činí dotaz, zda na
povolený prodej budou občané upozorněni hlášením místního rozhlasu, nebo zda se prodejci
budou prokazovat povolením obecního úřadu.
Kontrolní výbor navrhuje zastupitelstvu obce, aby schválilo zveřejňování celého textu zápisů z
výborů na webových stránkách města k nahlížení pro veřejnost. Pouhé uvedení jednotlivých
bodů za zápis ze zastupitelstva pokládá za nedostatečné a vedoucí k nedorozuměním.
Usnesení :
Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu dle textu z výše uvedeného zápisu:
1.upřesnění ustanovení tržního řádu ohledně prováděných kontrol členy zastupitelstva a
kontrolního výboru
2.veřejné zpřístupnění zápisů z výborů formou vhodného umístění na webové stránky

Hlasování : přítomno : 3

pro : 3

proti : 0

zdržel se : 0

Zpracovala : dne 14.11.2013
JUDr. Jana Šildbergerová
JUDr. Jana Šildbergerová
Předsedkyně komise

Jaroslav Pokorný
ověřovatel zápisu

