Obec Říčany
_______________________________________________________________
Kontrolní výbor při zastupitelstvu obce

Zápis
5. zasedání Kontrolního výboru konaného dne 12.1.2017

Přítomni: JUDr. Jana Šildbergerová, Rostislav Valeš, Aleš Jindra,
Burian František
Nepřítomni: Adam Vyplel

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 : 4
pro : 4
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 : 4
pro : 4

proti : 0

zdržel se : 0

3. Kontrola věcného plnění vybraných smluv
Kontrolní výbor se seznámil se zveřejněnými smlouvami a doporučuje zastupitelstvu, aby
vyhodnotilo současný stav pronájmu Lihovarského sklepa – možnosti, nabídky..
Kontrolní výbor se seznámil se zprávou zastupitelstva ohledně stavu výstavby na Marečkově
louce a doporučuje informace v zápise uvedené blíže rozvést pro jejich přílišnou obecnost ze
které není zřejmé v jakém smluvním vztahu a s kým se výstavba nachází a kdo skutečné práce
provádí.
K žádné ze zveřejněných smluv neměl kontrolný výbor výhrady.
Usnesení :
Kontrolní výbor nemá výhrady k plnění uzavřených smluv až na doporučení zaznamenaná
výše.
Hlasování

:

přítomno : 4

pro : 4

proti : 0

zdržel se : 0

5. Zprávy ze zastupitelstva, připomínky, diskuse, schválení zápisu a závěr
Kontrolní výbor projednal některé ze zveřejněných investičních záměrů, a v kontextu
přípravy nového územního plánu doporučuje zastupitelstvu otevřít širší diskusi a zveřejnění
záměrů budoucí investiční výstavby a to zejména výstavby nových ulic a s tím spojené
zasíťování pozemků. Majitelé pozemků by rádi věděli o plánech umožnit individuální
výstavbu na pozemcích současným územním plánem určených k výstavbě v horizontu příštích
10 – 15 let. Zda se zde počítá s výstavbou a v jakém časovém horizontu bude obec investovat
do nových ulic a infrastruktury (např. pozemky mezi ulicí V panské zahradě a Ostrovačicemi,
na ulici Za horou …..). Informace uveřejněné na webových stránkách na tyto otázky sami o
sobě odpovědi nedávají, ač je tam stávající ÚP i záměr jeho změny vyvěšen.
Prostor pro dialog s občany kontrolní výbor vidí i nad plány budoucích úprav parku u
Startechu a k projektům budoucí pošty – zveřejnění záměrů a prostor pro dialog, aby změny
byly citlivé a architektonická řešení prošla co nejširší veřejnou kontrolou.
Kontrolní výbor na základě připomínek občanů doporučuje zastupitelstvu zajistit zveřejnění
platů na základě zákona o svobodném přístupu k informacím § 8b. Zveřejnění by se mělo
týkat i platů ředitelů škol a učitelů.
Dává rovněž na zvážení, zda znovu neotevřít otázku jednotného vedení obou škol.
Z připomínek občanů dává kontrolní výbor na vědomí zájem o zpřístupnění seznamu rodáků
v různých sociálních zařízeních mimo obec (pokud to zákon umožňuje a oni sami s tím
souhlasí). Zájem je motivován snahou navštívit známé a sousedy například při jejich životním
výročí.
Kontrolní výbor také doporučuje zveřejnění jízdního řádu autobusů na webové stránky obce –
rovněž z připomínek občanů.

Usnesení :
Kontrolní výbor doporučuje širší diskusi a zveřejnění záměrů budoucí investiční výstavby
a zejména výstavby nových ulic a s tím spojené zasíťování pozemků. Majitelé pozemků by rádi
věděli o plánech umožnit individuální výstavbu na pozemcích současným územním plánem
určených k výstavbě v horizontu příštích 10 – 15 let
Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu zajistit zveřejnění platů na základě zákona o
svobodném přístupu k informacím § 8b, včetně patů pedagogických pracovníků škol.

Hlasování

:

přítomno : 4

Zpracovala : dne 16.1.2017
JUDr. Jana Šildbergerová

pro : 3

proti : 0

František Burian
ověřovatel zápisu

zdržel se : 1

