O b e c N O V O S E D LY
Kontrolní výbor

Zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 29. 06. 2015
Jednání zahájeno: 1600 hodin
Přítomni:
Omluveni:
Host:
Zapisovatelka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hamerník Jiří, Ing. Mikuška Jaromír, Žárská Leona
Ing. Masařík Milan, Ritter Marek
Žárská Leona

Kontrola zápisu z jednání rady obce č. 6/2015 ze dne 09. 06. 2015
Plán činnosti KV na r. 2015 termín provedení kontroly a stanovení obsahu kontroly
Připomínky členů k běžné činnosti v obci Novosedly
Různé
Diskuze
Závěr

Program jednání KV byl schválen všemi přítomnými, výbor je usnášeníschopný

PRŮBĚH JEDNÁNÍ:
ad 1) Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva obce č. 6/2015 ze dne 09. 06. 2015



Bod 2 – Odkoupení zařízení zubní ambulance
Dle Ing. Hovorky jednatele společnosti MUDr. František Fabiánek - stomatologie s.r.o.(IČ:
29315735) je hodnota zařízení 665.913,-Kč. V této věci upozorňujeme, že se jedná o zmařený
podnikatelský záměr bez podílu viny na straně pronajímatele prostor (Obec Novosedly)
k podnikání. Výše uvedená částka není rozpočtována ve schváleném rozpočtu na r. 2015.
Dále v této souvislosti podotýkáme, že by bylo vhodné nechat odstranit živelně vzniklé pietní místo
v případě nástupu nového MUDr. a vyzvat obyvatele, aby si své věci zde odložené odnesli.



Bod 16 – Různé / pojištění zastupitelů…
Předpokládáme, že starosta seznámí zastupitele na jednání zastupitelstva s touto možností
s odůvodněním, proč je vhodné pojistku uzavřít a čeho se týká. Případně, má-li nabídky na
takovéto pojištění i s nimi.



Bod 16 – Různé / E-TENDER nabízí kompletní zpracování veřejné zakázky…
Z takto napsaného názvu společnosti není zřejmé o jakou firmu. se přesně jedná. Např. výše
zmíněná firma nebyla v rejstříku nalezena a může se tedy jednat o firmu podobného názvu – etenders, s.r.o., či TENDER eSERVICE BOHEMIA s.r.o. Dochází tak ke zmatečné a nejasné
interpretaci.
Doporučujeme veškeré názvy firem a společností uváděných v oficiálních dokumentech a zápisech
obce Novosedly uvádět s IČ, aby k podobným dezinterpretacím nedocházelo.

Termín do: přednést na nejbližším plánovaném zasedání zastupitelstva obce
Hlasování:
pro
proti
3
0

zdržel se
0

ad 2) Plán činnosti KV na r. 2015 termín provedení kontroly a stanovení obsahu kontroly
Po předcházejících konzultacích bylo jako další předmět kontroly stanoveno: Navržení pravidel pro
zadávání veřejných zakázek a s tím spojená kontrola s prověřením, zda na OÚ Novosedly existují
související předpisy a pravidla. Kdy kontrolní skupina zjistí okolnosti a na základě zjištěných
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

Kontrolní výbor: Předseda – Hamerník Jiří
E-mail: kvnovosedly@gmail.com
Tel.: +420 724 364 425
Stránka 1 z 3

O b e c N O V O S E D LY
Kontrolní výbor
okolností navrhne takovýto vnitřní předpis pravidel pro zadávání veřejných zakázek obcí Novosedly
a následně bude předložen na jednání zastupitelstva jako bod jednání. Termín kontroly na OÚ
stanoven na 20. 7. 2015.
Termín do: přednést na OÚ Novosedly do termínu konání kontroly
Hlasování:
pro
proti
3
0

zdržel se
0

ad 6) Připomínky členů KV k běžné činnosti v obci Novosedly



Diskutována byla otázka Fitness prvků a umístnění stanovišť kontejnerů na tříděný odpad v obci
s avizovaným pracovním jednáním zastupitelů, které mělo být svoláno v nejbližší možný termín po
jednání zastupitelstva obce dne 28. 4. 2015. Do dnešního dne (29. 6. 2015) nebylo svoláno žádné
jednání a je v těchto věcech zbytečný skluz. Kdy už mohly být okolnosti pracovním jednáním
vyjasněny a tyto body vyřešeny.

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:

1725 hodin
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NÁVRH USNESENÍ Kontrolního výboru zastupitelstvu obce Novosedly:


Diskutována byla otázka Fitness prvků a umístnění stanovišť kontejnerů na tříděný odpad v obci
s avizovaným pracovním jednáním zastupitelů, které mělo být svoláno v nejbližší možný termín po
jednání zastupitelstva obce dne 28. 4. 2015. Do dnešního dne (29. 6. 2015) nebylo svoláno žádné
jednání a je v těchto věcech zbytečný skluz. Kdy už mohly být okolnosti pracovním jednáním
vyjasněny a tyto body vyřešeny.

Kontrolní výbor předkládá zastupitelstvu obce zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 29. 06. 2015 spolu
s níže uvedenými připomínkami z provedených kontrol doloženého zápisu rady obce č.6/2015.



Bod 2 – Odkoupení zařízení zubní ambulance
Dle Ing. Hovorky jednatele společnosti MUDr. František Fabiánek - stomatologie s.r.o.(IČ:
29315735) je hodnota zařízení 665.913,-Kč. V této věci upozorňujeme, že se jedná o zmařený
podnikatelský záměr bez podílu viny na straně pronajímatele prostor (Obec Novosedly)
k podnikání. Výše uvedená částka není rozpočtována ve schváleném rozpočtu na r. 2015.
Dále v této souvislosti podotýkáme, že by bylo vhodné nechat odstranit živelně vzniklé pietní místo
v případě nástupu nového MUDr. a vyzvat obyvatele, aby si své věci zde odložené odnesli.



Bod 16 – Různé / pojištění zastupitelů…
Předpokládáme, že starosta seznámí zastupitele na jednání zastupitelstva s touto možností
s odůvodněním, proč je vhodné pojistku uzavřít a čeho se týká. Případně, má-li nabídky na
takovéto pojištění i s nimi.



Bod 16 – Různé / E-TENDER nabízí kompletní zpracování veřejné zakázky…
Z takto napsaného názvu společnosti není zřejmé o jakou firmu. se přesně jedná. Např. výše
zmíněná firma nebyla v rejstříku nalezena a může se tedy jednat o firmu podobného názvu – etenders, s.r.o., či TENDER eSERVICE BOHEMIA s.r.o. Dochází tak ke zmatečné a nejasné
interpretaci.
Doporučujeme veškeré názvy firem a společností uváděných v oficiálních dokumentech a zápisech
obce Novosedly uvádět s IČ, aby k podobným dezinterpretacím nedocházelo.

…………………………….………
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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