Obec NOVOSEDLY
Kontrolní výbor

Zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 16. 01. 2015
Jednání zahájeno: 1600 hodin
Přítomni:
Omluveni:
Host:
Zapisovatelka:

Hamerník Jiří, Chmelíková Nela, Ing. Mikuška Jaromír
Žárská Leona, Ritter Marek
Chmelíková Nela

1. Kontrola zápisu z jednání rady obce č. 1/2015
2. Určení kontrolního dne na OÚ, předmětu kontroly a kontrolní skupiny v souladu s plánem
činnosti KV
3. Připomínky členů k běžné činnosti v obci Novosedly
4. Různé
5. Diskuze
6. Závěr
Program jednání KV byl schválen všemi přítomnými, výbor je usnášeníschopný

PRŮBĚH JEDNÁNÍ:
ad 1) Kontrola zápisu z jednání rady obce č. 1/2015



Bod 6 – Změna ve vnitřní směrnici k aplikaci reálné hodnoty. Ze zápisu není zřejmé o jakou
konkrétní směrnici se jedná. Dále ze zápisu není zřejmé, jaká byla původní částka výše reálné
hodnoty a ani zdůvodnění, které vedlo ke změně částky na 400.000,-Kč. Přílohou zápisu není tato
směrnice v původní a ani v upravené podobě. Není možné takto nekonkrétně vést zápis z jednání
rady. Minimálně by měl bod 6 být ve znění s uvedením názvu a čísla konkrétní směrnice a uvedení
změny v §, či odst. Takto není ani zřejmé, zda se upravoval existující vnitřní předpis obce.



Bod 12 – Výkon sociálně-právní ochrany děti. Z hlediska zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní
ochraně dětí a zákona o obcích č. 128/2000 Sb., nelze poradní orgán rady (sociální komisi)
„kompetenčně pověřit zabezpečením sociálně právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., jak
je patrné ze zápisu z jednání rady. Tato činnost přísluší orgánu Obce. Lze tedy jen sociální komisi
zadat úkol monitorovat tuto oblast a předávat radě obce k dalšímu rozhodnutí zjištěné okolnosti,
které následně bezodkladně bude předávat orgán obce (starosta, místostarosta) místně
příslušnému pracovišti OSPOD Mikulov.



Bod 16 – Zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 16.12.2014. Zápis je určen zastupitelstvu
Obce. Rada Obce jej, jako takový, může vzít pouze na vědomí. Součástí zápisu je i návrh usnesení
Kontrolního výboru zastupitelstvu obce, které by jej mělo následně schvalovat a vyjadřovat se
k němu.



Dále bez připomínek

Termín do: přednést na nejbližším zasedání zastupitelstva obce (29. 01. 2015)
Hlasování:
pro
proti
3
0

zdržel se
0

ad 2) Určení kontrolního dne na OÚ, předmětu kontroly a kontrolní skupiny v souladu s plánem
činnosti KV



Kontrolní den na OÚ byl stanoven na 18. 03. 2015 v čase od 10:00 hod. na OÚ Novosedly a
předmětem kontroly bude v souladu s Plánem činnosti KV předložení všech v současnosti
platných OZV a nařízení obce, spolu se všemi platnými směrnicemi a řády obce Novosedly bez
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výhrad. Kontrolní skupina bude 3členná, pod vedením p. Hamerníka. Vyrozumění OÚ o předmětu
kontroly KV s požadavkem přípravy a předložení výše zmíněných podkladů zajistí předseda KV
v dostatečném předstihu.
Termín do: přednést na nejbližším zasedání zastupitelstva obce (29. 01. 2015)
Hlasování:
pro
proti
3
0

zdržel se
0

ad 3) Připomínky členů KV k běžné činnosti v obci Novosedly



Bez připomínek

Termín do:
Hlasování:

pro
3

proti
0

zdržel se
0

pro
3

proti
0

zdržel se
0

ad 7) Různé



Bez připomínek

Termín do:
Hlasování:

ad 8) Diskuze



probíhala volně v průběhu jednání

ad 9) Závěr
Jednání ukončeno:

1745 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. 01. 2015 spolu
s níže uvedenými připomínkami z provedených kontrol doloženého zápisu rady obce č.1/2015.


Rada obce č. 1/2015 bod 6 - Změna ve vnitřní směrnici k aplikaci reálné hodnoty. KV navrhuje při
pořizování zápisu z jednání rady obce přesně konkretizovat s uvedením předpisu v plném znění a
uvedením konkrétních změn v plném znění tak, aby nedocházelo k dezinformaci, či možné
záměně. A doporučuje tento nedostatek na příštím jednání rady obce napravit, jak je výše uvedeno.
To z toho důvodu, že není zřejmá existence předpisu, který se měl měnit.



Rada obce č. 1/2015 bod 12 - Výkon sociálně-právní ochrany děti. Není možné delegovat radou
obce na poradní orgán rady obce (sociální komisi) něco, co přísluší ze zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí orgánu veřejné moci. Jímž je
Obec a tedy orgán obce, v našem případě starosta, místostarosta obce. Z hlediska zákona č.
359/1999 Sb., není komise rady obce kompetentním orgánem a tento zákon ani výraz komise rady
obce nezná. KV tedy navrhuje změnit rozhodnutí rady obce se zněním: rada obce zadává úkol
sociální komisi monitorovat oblast sociálně právní ochrany dětí a předávat radě obce k dalšímu
rozhodnutí zjištěné okolnosti, které následně bezodkladně bude předávat orgán obce (starosta,
místostarosta) místně příslušnému pracovišti OSPOD Mikulov.



Rada obce č. 1/2015 bod 16 - Zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 16.12.2014. Zápis je
určen výhradně zastupitelstvu Obce. Rada Obce jej, jako takový, může vzít pouze na vědomí.
Součástí zápisu je i návrh usnesení Kontrolního výboru zastupitelstvu obce, které by jej mělo
následně schvalovat a vyjadřovat se k němu, případně zadávat na základě tohoto navrženého
usnesení úkoly výborům, radě obce, zastupitelům, místostarostovi, či starostovi.

…………………….………
Nela Chmelíková - zapisovatelka
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……………………….………
Jiří Hamerník – předseda KV

Kontrolní výbor: Předseda – Hamerník Jiří
E-mail: hamernik@mikulov.cz
Tel.: +420 724 364 425
Stránka 3 z 3

