ZÁPIS
z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva obce Vlasatice,
konané v kanceláři starosty obce
Datum kontroly:
1. července 2015 v 16:15 hod.
Předseda kontrolního výboru: Josef Lakatoš
Členové kontrolního výboru: Petr Skalák, Radim Kolář
Za obecní úřad:
Pavel Procházka

Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze zápisů z veřejných zasedání ze dne 7.11.2014, 28.11.2014,
16.1.2015, 13.2.2015, 23.3.2015, 6.5.2015 a 12.6.2015 - kontrolní výbor neshledal žádné nedostatky. Bylo
zjištěno, že usnesení zastupitelstva obce je plněno průběžně dle určených termínů. Zjištěna pouze
administrativní chyba v zápise ze dne 6.5.2015 a sice, že byl přeskočen bod č. 7 ( v zápise se nachází bod
č. 6 a následně bod č. 8 ).
Kontrola smlouvy o dílo „ K 00118A – Modernizace infrastruktury pro vzdělávání v MŠ Vlasatice –
stavební práce“ – bez zjištěných závad.
Kontrola výběrového řízení na dodavatele – „ Vlasatice – kanalizace a ČOV “ projektová a inženýrská
činnost – bez zjištěných závad.
Kontrola zprávy z inventarizace majetku za rok 2014 – bez zjištěných závad.
Stížnost – dne 6.5.2015 na veřejném zasedání zastupitelstva byl v diskusi vznesen dotaz od občana zda
stavba prováděna na obecním pozemku, který má v pronájmu MS Vlasatice je „legální“. Na uvedeném
pozemku se v současné době nachází sportovní střelnice. Proto byl dne 20.5.2015 přizván na schůzku se
zastupitelstvem do kanceláře starosty obce předseda MS Vlasatice, kde bylo ujednáno, že do 30.6.2015
budou provedeny veškeré kroky k tomu, aby daná stavba ( m.j. určena ke snížení hluku v obci ) byla
zlegalizována – o uvedeném byl proveden zápis. Dne 20.6.2015 předseda MS Vlasatice informoval
starosty o procesech nutných k zlegalizování dané stavby s tím, že zakázka o kompletní zlegalizování
předal Ing. Čechovi.

Skončeno dne 1. července 2015 v 17:25 hod.
Josef Lakatoš

………………

Petr Skalák

………………

Radim Kolář

……………….

Pavel Procházka

………………
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