Obec Říčany
_______________________________________________________________
Kontrolní výbor při zastupitelstvu obce

Zápis
zasedání Kontrolního výboru konaného dne 23.11.2021

Přítomni:

JUDr. Jana Šildbergerová, Adam Vyplel, Rostislav Valeš

Zasedání kontrolního výboru zahájila předsedkyně výboru JUDr. Jana Šildbergerová.
Dle programu byly projednány následující body:

1. Ustanovení zapisovatele a ověřovatele a schválení programu
Jako zapisovatelka byla pověřena JUDr. Jana Šildbergerová a ověřovatelem zápisu byl schválen
pan Rostislav Valeš.
Usnesení:
Zápis ze zasedání výboru provede JUDr. Jana Šildbergerová a ověřovatelem zápisu bude pan
Rostislav Valeš. 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
V plnění usnesení zastupitelstva nebylo shledáno závad. Kontrolní výbor podrobně
zabýval usneseními č. 13,14,15, a konstatoval plnění bez závad.
Usnesení :
Plnění usnesení zastupitelstva jsou bez závad
Hlasování

:

přítomno : 3

pro : 3

proti : 0

zdržel se : 0

3. Kontrola uzavřených smluv
Kontrolnímu výboru byla předložena Smlouva o dílo ze dne 24.9.2020 uzavřená na „Dostavbu
přestavbu části budovy obecního úřadu“. Smlouva byla uzavřena mezi Obcí Říčany a
společností CANDELA, s.r.o. se sídlem Čechova 797/53, Šlapanice, zastoupenou jednatelem
společnosti Tomášem Vychodilem.
V průběhu dostavby a přestavby byla smlouva aktualizována třemi dodatky ze dne 29.6.2021,
27.7.2021 a 16.9.2021 z důvodů víceprací a méněprací, které v průběhu provádění díla nastaly.
Tyto práce si vyžádaly i změnu termínu dokončení. Vše bylo řádně zveřejněno na profilu
zadavatele a o důvodech změn byli informováni zastupitelé na 15tém zasedání zastupitelstva
obce. Stavba se prodražila o 208 tis bez DPH, což je cena úměrná vzhledem ke stáří projektové
dokumentace a situaci na trhu se stavebním materiálem.
Usnesení :
Kontrolní výbor nemá výhrady k výše uvedeným smlouvám
Hlasování

:

přítomno : 3

pro : 3

proti : 0

4. Diskuze a připomínky

Diskuze a připomínky nebyly projednávány žádné

Zpracovala : dne 23.11.2021
JUDr. Jana Šildbergerová

Rostislav Valeš
ověřovatel zápisu

zdržel se : 0

