
Zápis ze schůze kontrolního výboru dne 16.5.2007  
 
Přítomni: P.K., J. M., M. H. 
 
Kontrolní výbor (dále jen KV) při své činnosti vychází ze zákona  o obcích . Jelikož dosud nebyl 
pověřen plněním kontrolního úkolu od zastupitelstva obce, zaměřil se na kontrolu plnění usnesení 
veřejných zasedání obecního zastupitelstva  a dodržování právních předpisů výbory a obecním 
úřadem na úseku samostatné působnosti obce (viz  ). 
KV konstatoval, že zasedání obecního zastupitelstva byla svolána řádně a včas. 
KV  během svého jednání vycházel ze zápisů a usnesení přijatých při zasedání obecního 
zastupitelstva. 
Od počátku funkčního období KV proběhlo celkem  pět veřejných zasedání. V dokumentaci chybí 
zápis z jednání dne 4.12.2006 a 28.12.2006 (žádáme doplnit s vlastnoručními podpisy zapisovatelů 
a ověřovatelů zápisu). 
ad 1.schůze dne 6.11.2006) 

- první schůze nově zvoleného zastupitelstva – bez úkolů 
 
ad 2.schůze  dne 4.12.2006 

- Žádáme doplnit zápis z tohoto jednání. 
- Na další schůzi KV plánované předběžně na druhou polovinu srpna 2007 se ještě vrátíme k 

bodu č. 5 zápisu zasedání, kde pan M.B. doporučuje prověřit pojištění majetku městyse a 
případně vypsat výběrové řízení na pojišťovnu.  

 
ad 3. schůze dne 28.12.2006 

- Úkoly splněny.  
 
ad 4.schůze dne 27.2.2007 

- Vzhledem k rekonstrukci 2.patra školní budovy paní M. dle úkolu ukončila všechny nájemní 
smlouvy , které byly uzavřeny se spolky i jednotlivci na využívání těchto prostor: skautská 
klubovna, knihovna a tělocvična bude v současném prostoru mateřské školy v přízemí 
budovy, prostory současné knihovny získá paní T. na kadeřnictví. 

- Prověřování investiční výstavby kanalizační a plynové přípojky k hasičské zbrojnici: 
prověřoval člen finančního výboru pan D., který přednesl zprávu na veřejném zasedání dne 
3.4.2007. Nutno shromáždit dokumentaci, aby mohla proběhnout kolaudace stavby. 

- Pan Burda: žádáme předložit doklady, na základě kterých byl v roce 2003-2005 vyřazen z 
evidence majetek městyse, který je stále fyzicky v užívání 

- Pan starosta byl pověřen provést místní šetření  na komunikaci k bytovkám (obytné domy č. 
229, 235 a 240 )v Zápech. K současnému datu se zjistilo, že komunikace není obecní, ale 
státní majetek, v první řadě budeme jednat  o bezúplatném nebo i úplatném převodu do 
majetku obce, poté bude nutno provést rekonstrukci, stav komunikace není vyhovující.  

- V diskusi bylo uvedeno, že se starosta  zúčastnil schůzky k společné výstavbě polabské 
cyklostezky  dne 6.2.2007 (Brandýs nad Labem, Zápy, Toušeň, Čelákovice). Jako úkol pro 
zúčastněné obce do další schůzky vyplynulo dodat do další schůzky plánované na 6.3.2007 
mapu katastrů jednotlivých obcí v poměru 1:2 000se zakreslením značení plánovaných 
cyklostezek a cyklotras s napojením na sousední katastrální území. . Ze zápisu dne 6.3. 2007 
vyplývá, že Zápy tuto mapu nedodaly (ze zápisu zároveň není zřejmé, kdo se schůzky 
účastnil a kdy se tato konala). Žádáme dodat požadované materiály, neboť další schůzka se 
dle zápisu bude konat, až všechny zúčastněné subjekty mapy dodají. 

 
ad 5.schůze dne 3.4.2007 

- Úkoly splněny. 
- Čerpací stanice Zápy č.7 firma Auto Connection Liberec má všechna povolení k činnosti v 



pořádku. 
- Možnost nakládání s velkoobjemovým odpadem je uvedena v Krajánku z druhé poloviny 

dubna 2007. 
- Je nutno revokovat usnesení  stran záměru na odprodej pozemku č. 470, neboť tento 

pozemek slouží jako přístupová komunikace k mostu přes rychlostní komunikaci R10. 
- Na základě podnětu z diskuze bude upravena přijatá vyhláška č. 4/2007 o veřejném pořádku. 

V článku č. 8/odst.6 se vypustí "nebo podporuje jejich činnost". Bude předloženo na dalším 
zasedání obecního zastupitelstva. 

 
Další podněty KV: 
Od 1.1.2007 existuje povinnost vést obecní kroniku. Tato existuje, poslední zápis je shrnutím 
kalendářního roku 2005. KV doporučuje  najít kronikáře a pokračovat v záznamech, je možno 
oslovit veřejnost prostřednictvím Krajánka (zajistí paní Martinicová). 
Městysi Zápy byla poskytnuta dotace ve výši 120 000,- Kč na úpravu návsi. Vzhledem k plánované 
rekonstrukci  přilehlé komunikace č. 3 na Toušeň v následujícím kalendářním roce by byla 
rekonstrukce návsi spojena s touto stavbou. Pan M. zjistí, jak se kraj staví k možnosti přesunutí 
dotace na vybudování komunikace k domům v Prágrově zahradě. 
 
 
Další schůzka KV je plánována předběžně na 22.8.2007. 
 
 
zapsáno, podepsáno a přečteno 


