Obec NOVOSEDLY
Kontrolní výbor

Zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 16. 12. 2014
Jednání zahájeno: 1555 hodin
Přítomni:
Omluveni:
Host:
Zapisovatelka:

Hamerník Jiří, Žárská Leona, Ritter Marek, Ing. Mikuška Jaromír
Chmelíková Nela
Bc. Hrůza Adam místostarosta
Žárská Leona

Kontrola zápisu z usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014
Kontrola zápisu z jednání rady obce č. 12/2014
Kontrola zápisu z jednání rady obce č. 13/2014
Plán činnosti kontrolního výboru obce Novosedly na r. 2015
Příprava OZV obce k předložení zastupitelstvu obce
Příprava nových pravidel pro poskytování a vypořádání finančních dotací z rozpočtu obce
Novosedly, včetně návrhu smlouvy o poskytnutí a vypořádání finančních dotací z rozpočtu
obce Novosedly
7. Různé
8. Diskuze
9. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program jednání KV byl schválen všemi přítomnými, výbor je usnášeníschopný

PRŮBĚH JEDNÁNÍ:
ad 1) Kontrola zápisu a usnesení zastupitelstva obce ze dne 24. 11. 2014



Navrhujeme zápis z jednání zastupitelstva obce číslovat tak, jako je tomu u jednání rady obce. A to
z důvodu přehlednosti a sjednocení postupů.



Navrhujeme pro objektivnost a doložitelnost skutečného průběhu jednání zastupitelstva obce a a
následného přepisu vypracovaného zápisu z jednání zastupitelstva obce pořídit záznamové
zařízení pro nahrávání průběhu zasedání zastupitelstva obce



Dále bez připomínek

Termín do: přednést na nejbližším zasedání zastupitelstva obce (29. 01. 2015)
Hlasování:
pro
proti
4
0

zdržel se
0

ad 2) Kontrola zápisu z jednání rady obce č.12/2014



bod 7 - Stomatologie s.r.o. MUDr. Fabiánek – prominutí nájmu. Navrhujeme stanovit termín do kdy
bude nájemné prominuto. Je stanoveno od 01. 10. 2014 do doby obnovení provozu. Tímto
termínem si pronajímatel vytvořil specifické a pro obec nevýhodné podmínky – není dán jasný
pevný termín.



bod 21 - Likvidace multikáry. Není možné dopředu stanovit prodejní cenu radou obce, bez
předchozího vyvěšení záměru o prodeji této techniky na úřední desce a následném vysoutěžení
skutečné částky. Veškerý movitý majetek, který má obec v záměru vyřadit z užívání musí být
formou inventarizační likvidační komise z majetku vyřazen a následně prodán soutěžením o cenu
se stanovením nejnižší ceny formou odborného posudku způsobilou osobou k tomuto účelu,
s vyvěšením záměru na úřední desce OÚ. Rada obce může maximálně schválit záměr prodat –
bez stanovení ceny!
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Bod 13 a 20. Registrujeme v zápisech z rad obce návrhy odměn jednotlivým občanům v různých
částkách od 500,- až po 10.000,-Kč. Není zřejmé z jaké kapitoly rozpočtu jsou tyto odměny
vypláceny a není zřejmý mechanismus jejich vyplácení. KV soudí, že se jedná o nesystémové
vynakládání veřejných prostředků bez stanovených mechanismů a dle nahodilých subjektivních
dojmů. KV proto navrhuje stanovení pravidel pro vyplácení jednorázových odměn aktivním
občanům. KV navrhuje tímto úkolem – vypracování návrhu stanovení mechanizmů vyplácení
odměn občanům - pověřit finanční výbor obce Novosedly.



Upozorňujeme na zákonnou povinnost vypracování zápisu z jednání rady obce do sedmi dnů a
umožnění nahlédnutí ke kontrole Kontrolnímu výboru den osmý. A to z důvodu řádné činnosti, která
při pozdějším dodání je znemožněna.

Termín do: přednést na nejbližším zasedání zastupitelstva obce (29. 01. 2015)
Hlasování:
pro
proti
4
0

zdržel se
0

ad 3) Kontrola zápisu z jednání rady obce č. 13/2014



Bez připomínek

Termín do:
Hlasování:

pro
4

proti
0

zdržel se
0

ad 4) Plán činnosti kontrolního výboru obce Novosedly na r. 2015


Plán činnosti Kontrolního výboru obce Novosedly na r. 2015 byl jednohlasně přijat a bylo
stanoveno, že na příštím zasedání KV budou konkretizovány kontrolní dny.

Termín do: na nejbližším zasedání KV (16. 01. 2015)
Hlasování:
pro
proti
4
0

zdržel se
0

ad 5) Příprava OZV obce k předložení zastupitelstvu obce



OZV obce Novosedly č 1/2015 o volném pohybu psů. V předloženém znění bude předložena
zastupitelstvu obce Novosedly na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

Termín do: přednést na nejbližším zasedání zastupitelstva obce (29. 01. 2015)
Hlasování:
pro
proti
4
0

zdržel se
0

ad 6) Příprava nových pravidel pro poskytování a vypořádání finančních dotací z rozpočtu obce
Novosedly, včetně návrhu smlouvy o poskytnutí a vypořádání finančních dotací z rozpočtu
obce Novosedly



Kontrolnímu výboru byl představen návrh nových pravidel včetně příloh a z důvodu současné
úpravy legislativy v této oblasti (novelizace zákona o rozpočtových pravidlech) navrhuje předseda
KV tento návrh prozatím odložit, do konce měsíce ledna 2015.

Termín do: na nejbližším zasedání KV (16. 01. 2015)
Hlasování:
pro
proti
4
0

zdržel se
0

ad 7) Různé



kontrolní výbor navrhuje stanovit svěření konkrétních úkolů starostovi a místostarostovi
zastupitelstvem obce Novosedly. Jedná se o běžné vymezení činností tak, aby byla zřejmá
jednotlivá konkrétní kompetentnost a zodpovědnost ve vymezených oblastech činnosti OÚ.
Kontrolním výborem bude na nejbližším zasedání zastupitelstva vznesen požadavek na radu obce,
aby vypracovala návrh svěření konkrétních úkolů starostovi a místostarostovi obce Novosedly.
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Kontrolním výborem byl jednohlasně schválen plán jednání a kontrolních dnů KV pro rok 2015.
Kontrolní výbor schválil jednohlasně pořizování zápisů z jednání a kontrolních dnů KV
elektronickou formou k následnému podpisu s oskenováním a doslání na OÚ Novosedly. Tento
postup byl předjednán s pracovnicí OÚ Novosedly p. Pecovou, která nemá námitek.

Termín do: 23. 12. 2014
Hlasování:
pro
4

proti
0

zdržel se
0

ad 8) Diskuze



probíhala volně v průběhu jednání

ad 9) Závěr
Jednání ukončeno:

1820 hodin
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NÁVRH USNESENÍ Kontrolního výboru zastupitelstvu obce Novosedly:
Kontrolní výbor předkládá zastupitelstvu obce zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 16. 12. 2014 spolu
s níže uvedenými připomínkami z provedených kontrol doložených zápisů ze zasedání zastupitelstva obce
Novosedly ze dne 24. 11. 2014, rady obce č.12/2014 a č. 13/2014.













Kontrolní výbor navrhuje zápis z jednání zastupitelstva obce číslovat tak, jako je tomu u jednání
rady obce. A to z důvodu přehlednosti a sjednocení postupů.
Kontrolní výbor navrhuje pro objektivnost a doložitelnost skutečného průběhu jednání
zastupitelstva obce a následného přepisu vypracovaného zápisu z jednání zastupitelstva obce
pořídit záznamové zařízení pro nahrávání průběhu zasedání zastupitelstva obce.
Rada obce č. 12/2014 bod 7 - Stomatologie s.r.o. MUDr. Fabiánek – prominutí nájmu.
Kontrolní výbor navrhuje stanovit termín, do kdy bude nájemné prominuto. Je stanoveno od 01. 10.
2014 do doby obnovení provozu. Tímto termínem si pronajímatel vytvořil specifické a pro obec
nevýhodné podmínky – není dán jasný pevný termín.
Rada
obce
č.
12/2014
bod
21
Likvidace
multikáry.
Kontrolní výbor upozorňuje na skutečnost, že není možné dopředu stanovit prodejní cenu radou
obce, bez předchozího vyvěšení záměru o prodeji této techniky na úřední desce a následném
vysoutěžení skutečné částky. Veškerý movitý majetek, který má obec v záměru vyřadit z užívání
musí být formou inventarizační likvidační komise z majetku obce vyřazen a následně prodán
stanovením nejnižší prodejní ceny, která bude vycházet z odborného posudku zpracovaného
osobou mající k tomuto účelu oprávnění soutěžením o cenu s vyvěšením záměru na úřední desce
OÚ. Rada obce může maximálně schválit záměr prodat – bez stanovení ceny! Kontrolní výbor
doporučuje radě obce revokovat toto rozhodnutí a upravit dle uvedených zákonných povinností
obce.
Rada
obce
č.
12/2014
bod
13
a
20.
Registrujeme v zápisech z rad obce návrhy odměn jednotlivým občanům v různých částkách od
500,- až po 10.000,-Kč. Není zřejmé z jaké kapitoly rozpočtu jsou tyto odměny vypláceny a není
zřejmý mechanismus jejich vyplácení. KV soudí, že se jedná o nesystémové vynakládání veřejných
prostředků bez stanovených mechanismů a dle nahodilých subjektivních dojmů. KV proto navrhuje
stanovení pravidel pro vyplácení jednorázových odměn aktivním občanům. KV navrhuje tímto
úkolem – vypracování návrhu stanovení mechanizmů vyplácení odměn občanům - pověřit finanční
výbor obce Novosedly a předložit tento návrh ke schválení zastupitelstvu obce z důvodu, že se
jedná o vynakládání veřejných prostředků z rozpočtu obce. Současně stanovit rozpočtovou kapitolu
v rozpočtu obce při přípravě rozpočtu na r. 2015, s termínem do následujícího řádného jednání
zastupitelstva obce (29. 01. 2015).
Kontrolní výbor upozorňuje na zákonnou povinnost vypracování zápisu z jednání rady obce do 7
dnů a z jednání zastupitelstva obce do 10 dnů a umožnění nahlédnutí ke kontrole KV den
následující. A to z důvodu řádné činnosti, která při pozdějším dodání je znemožněna. Zápis z rady
č. 12/2014 ze dne 04. 12. 2014 byl předložen KV dne 16. 12. 2014. tj. 5 dní po termínu!
Kontrolní výbor navrhuje stanovit svěření konkrétních úkolů starostovi a místostarostovi
zastupitelstvem obce Novosedly. Jedná se o běžné vymezení činností tak, aby byla zřejmá
jednotlivá konkrétní kompetentnost a zodpovědnost ve vymezených oblastech činnosti OÚ.
Kontrolní výbor navrhuje tímto úkolem – vypracování návrhu svěření úkolů starostovi a
místostarostovi obce Novosedly – pověřit radu obce, s termínem do následujícího řádného jednání
zastupitelstva obce (29. 01. 2015).

……………………….………
Leona Žárská - zapisovatelka
Obec NOVOSEDLY
Novosedly 1, 691 82 NOVOSEDLY
IČ: 00283444, DIČ: CZ00283444
Tel.: +420 519 521 009
web: www.novosedlynamorave.cz
Bank. spojení: 20225514/0600, ID: k4pbcdk

……………………….………
Jiří Hamerník – předseda KV
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