
Zápis ze zasedání kontrolního výboru v Zápech dne 22.8.2007 
 
Přítomni: P. K., J.M., M. H. 
 
Kontrolní výbor (dále KV) nebyl ani na posledním zasedání veřejného zastupitelstva dne 12.6.2007 
nijak úkolován, vycházel tedy při své práci opět z podkladů zápisů z veřejných zasedání a zaměřil 
se na plnění úkolů zadaných na veřejných zasedáních a kontrolu úkolů vyplývajících z minulé 
schůze KV . 
 
- ad doplnění chybějících zápisů z veřejných zasedání obecního zastupitelstva ze dnů 6.11.2006 a 
4.12.2006 : splněno v průběhu přípravy podkladů pro schůzi KV dne 22.8.2007 
- dne 4.12.2006 - doporučeno překontrolovat, zda jsou všechny obecní objekty řádně pojištěny. 
Toto nikdo nedostal za úkol, dále se ani tato otázka neřešila. 
- ad zápis ze schůze 12.6.2007- údaj stran stavu zůstatku na běžném účtu obce v zápisu a v usnesení 
se liší o 1 milion korun- opraveno a zkontrolováno dle výpisu z banky dne 22.8.2007 
- ad předání dokladů ke svémyslické svodnici- úkol pro M.B., datum splnění 31.7.2007: splněno, 
tentýž den zaslal úřad žádost o obnovu kolaudačního řízení na odbor životního prostředí  
- ad úkol ze dne 12.6.2007 pro pana starostu- zjistit, jakým způsobem bude opravena odtoková 
mřížka pod kostelem, zjistit, zda možno získat dotaci na rekonstrukci mateřské školy- úkoly nejsou  
datovány, jejich  plnění bude tedy prověřeno na dalším zasedání obecního zastupitelstva 
- ad diskutovaný příspěvek 20 000,- Kč na zavedení kanalizace pro nové stavby: obec nemůže 
vybírat finanční příspěvky na konkrétní účel, může pouze přijmout účelový dar na rozvoj obce a 
tento následně užít např. na intenzifikaci čističky odpadních vod (konzultováno firmou 
Stavokomplet, která pošle návrh řešení této záležitosti) 
- ad záměr prodeje pozemků pod zemědělským družstvem Brandýs: v textu záměru prodeje je  
uvedeno, že se jedná o dle územního plánu o „průmysl a sklady“. Dle situace po druhé změně 
územního plánu je to ale „veřejná zeleň a obytné smíšené území“- nutno opravit  
- ad obecní kronika: na výzvu v Krajánku se nikdo nepřihlásil, zkusíme znovu oslovit veřejnost 
stejným způsobem s tím, že bude uvedena konkrétní výše finanční odměny. Navíc se paní M. 
nabídla, že text do kroniky sepíše, jednalo by se tedy pouze o přepis textu. 
 
KV doporučuje , pokud to vyžaduje povaha věci, zadávat termíny plnění jednotlivých úkolů. Pokud 
tyto nejsou stanoveny, řeší se jejich plnění na dalším zasedání  obecního zastupitelstva.  
 
Další schůze KV je předběžně plánována na 21.11.23007 v 16.00 hod., nebude-li třeba sejít se v 
dřívějším termínu.  
 
 
 
 
 
zapsáno, přečteno a podepsáno 


