Obec Říčany
_______________________________________________________________
Kontrolní výbor při zastupitelstvu obce

Zápis
4. zasedání Kontrolního výboru konaného dne 2.2.2016

Přítomni

: JUDr. Jana Šildbergerová, Rostislav Valeš, Jaroslav Pokorný, Vyplel Adam,
Burian František

Zasedání kontrolního výboru zahájil předseda výboru pan Rostislav Valeš.
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
František Burian. Návrh zápisu bude zaslán členům komise k doplnění emailovou poštou.
Členové výboru schválili navržený program jednání výboru.
Hlasování
: přítomno : 5
pro : 5
proti : 0
zdržel se : 0

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
V plnění usnesení zastupitelstva nebylo shledáno závad.
Usnesení :
Plnění usnesení zastupitelstva jsou bez závad
Hlasování
: přítomno : 5
pro : 5

proti : 0

zdržel se : 0

3. Kontrola věcného plnění vybraných smluv
Kontrolní výbor se seznámil s kupní smlouvou uzavřenou s panem ing. Janem Cyprisem na
odkoupení pozemků vedle potoka proti Marečkově louce pro potřeby budoucího vybudování
parku a občanské vybavenosti.
Další smlouvou byla smlouva o úvěru č. 04722454459 mezi obcí Říčany a Českou
spořitelnou. Smlova byla uzavřena na krytí financování výše uvedeného nákupu pozemku.
K žádné ze smluv neměl kontrolný výbor výhrady.
Usnesení :
Kontrolní výbor vzal smlouvu číslo 04722454459 na vědomí, stejně tak smlouvu
uzavřenou s panem ing. Cyprisem
4. Kontrola rozpočtu
K rozpočtu nebyly připomínky
Usnesení :
Kontrolní výbor nemá připomínky k rozpočtu obce
Hlasování
: přítomno : 5
pro : 5

proti : 0

zdržel se : 0

5. Zprávy ze zastupitelstva, připomínky, diskuse, schválení zápisu a závěr
Kontrolní výbor projednal některé z investičních záměrů, například napojení rodinných
domků u hřiště na zdroj vody a získání lihovarského pozemku pro budoucí investiční záměry
obce. Získání tohoto pozemku je velmi dobrou investicí do budoucna. V diskusi byla probrána
rovněž oprava kašny za kostelem a požární nádrže. Zde by bylo dobré využít toho , že sídlo
firmy Fontána je v naší obci, a oslovit ji s námětem na spolupráci při renovaci vodotrysku.
Pro náročnější opravu by se mohla uskutečnit i soukromá sbírka, popřípadě s námětem oslovit
místní umělce.
Kontrolní výbor se také seznámil se systémem využití tenisových kurtů u koupaliště, které
jsou ve správě sportovního oddílu Sokol, ale vzhledem k problematickému rezervačnímu
systému neslouží k veřejnému využití, tak jak by měly. Podnět k nápravě je však ke zvážení
vedení klubu a kontrolní výbor nepředpokládá, že by mohlo zastupitelstvo obce tuto situaci
nějak ovlivnit.
K připomínce z řad občanů ke lhůtám pro zveřejnění usnesení a zápisů ze zasedání
zastupitelstva kontrolní výbor jenom doporučuje hlídat zákonné lhůty

Usnesení :
Kontrolní výbor doporučuje dodržování zákonných lhůt pro zveřejnění usnesení
zastupitelstva obce..
Hlasování
: přítomno : 5
pro : 5
proti : 0
zdržel se : 0

Zpracovala : dne 8.2.2016
JUDr. Jana Šildbergerová

František Burian
ověřovatel zápisu

