Název
obce:
Adresa
úřadu:
IČ:

Vřesina
21. dubna 247/1
747 20 Vřesina
00635545

Zápis ze zasedání kontrolního výboru obce Vřesina č. 5/2019 konaného dne 25. 11. 2019

Místo konání: Obecní úřad Vřesina, kancelář starostky obce
Čas: 16:00 hodin
Program zasedání:
Kontrolní činnost v souladu s §119, odst. 3, písm. A, zákona č. 128/2000 Sb. O obcích
1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce
2. Kontrola plnění usnesení schůzí rady obce

Přítomni:
Za vedení obce:
Starostka obce – Mgr. Bohuslava Krupová

………………………………………………………….

Místostarosta obce – p. Stanislav Boček

………………………………………………………….

Radní – p. Radek Kupka

………………………………………………………….

Za kontrolní výbor:
Člen kontrolního výboru - Ing. Petr Rončka

………………………………………………………….

Člen kontrolního výboru - MUDr. Petr Uhlig

………………………………………………………….

Člen kontrolního výboru - p. Pavel Keller

………………………………………………………….
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Člen kontrolního výboru - p. Milan Neminarz

Nepřítomen – omluven

Předseda kontrolního výboru - p. Ondřej Seidler

………………………………………………………….

Zápis ze zasedání kontrolního výboru obce Vřesina č. 5/2019 konaného dne 25. 11. 2019

Seznam kontrolovaných dokumentu:

1. Usnesení 7. zasedání zastupitelstva obce Vřesina, konaného dne 12. 09. 2019
2. Usnesení 23. schůze rady obce Vřesina, konané dne 19. 08. 2019
3. Usnesení 24. schůze rady obce Vřesina, konané dne 02. 09. 2019
4. Usnesení 25. schůze rady obce Vřesina, konané dne 16. 09. 2019
5. Usnesení 26. schůze rady obce Vřesina, konané dne 30. 09. 2019
6. Usnesení 27. schůze rady obce Vřesina, konané dne 14. 10. 2019
7. Usnesení 28. schůze rady obce Vřesina, konané dne 30. 10. 2019
8. Usnesení 29. schůze rady obce Vřesina, konané dne 11. 11. 2019

Kopie kontrolovaných dokumentů, podepsaných předsedou kontrolního výboru, budou přiřazené
k zápisu ze zasedání, jako přílohy 1–8, dle číslování v seznamu kontrolovaných dokumentů.

2

Zápis ze zasedání kontrolního výboru obce Vřesina č. 5/2019 konaného 25. 11. 2019
Členové kontrolního výboru si nechali předložit potřebné dokumenty a poskytnout potřebná
vysvětlení, k těmto usnesením zastupitelstva a rady obce:

1. Zastupitelstvo č. 7/2019
Připomínky KV:
- Bez připomínek.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Rada č. 23 / bod 8 – Nůžkové stany
Připomínky KV:
- Kolik kusů se pořídilo a v jaké hodnotě?
Reakce RO:
- Nůžkové stany byly zakoupeny u firmy BESTENT ve velikosti 2,5x2,5m a v ceně 2491 Kč
včetně DPH.
Závěr KV:
Zbývající body ze zápisu RO - č. 23/2019, bez dalších připomínek a doporučení.
Hlasovali:

4 členové kontrolního výboru – souhlasí, bez připomínek.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Rada 24 / bod 9 – Zakázka dotační žádosti
Připomínky KV:
- Ing. Petr Rončka – V usnesení chybí – poradenské služby, na co?
Reakce RO:
- Mgr. Bohuslava Krupová – V usnesení to jednoznačné není, to uznávám, ale v zápise je
řečeno, že služby se týkají dotační žádosti z OPŽP v rámci výzvy Prioritní osa 4: Ochrana a péče
o přírodu a krajinu, specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny; výběr dodavatele prací;
manažerské řízení projektu; zpracování konečné žádosti o platbu a zajištění dotačního
managementu v průběhu udržitelnosti po dobu 5 let.
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Rada č. 24 / bod 12 – Tělocvična
Připomínky KV:
- "stavba žádá prodloužení termínu dokončení" – jaké jsou důvody?
Reakce RO:
9 dnů – výzva objednatele k dokončení díla.
11 dnů – klimaticky nevhodné podmínky
Přepracování PDPS monolity horní stavby 38 dnů
Předpokládaný termín dokončení tělocvičny (k 25.11.2019) je 22.04.2020
Závěr KV:
Zbývající body ze zápisu RO - č. 24/2019, bez dalších připomínek a doporučení.
Hlasovali:

4 členové kontrolního výboru – souhlasí, bez připomínek.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Rada č. 25 / bod 3 – Faktura 5213/2019 – Prezentace cyklokuriozit
Připomínky KV:
- prosím o podrobnější informaci
Reakce RO:
- Na Ukončení prázdnin byly zapůjčeny cyklokuriozity včetně jejich prezentace
Rada č. 25 / bod 4 – Smlouva nadace ČEZ
Připomínky KV:
- jaké jsou investiční náklady a výše příspěvky ČEZu?
Reakce RO:
- Náklady jsou dle nabídky z bodu 26/4 cca 128 000 Kč a příspěvek ČEZ je 120 000.
Rada č. 25 / bod 6 – Nabídka zpracování projektové dokumentace „Úprava povrchu lesní
komunikace směr Hať“
Připomínky KV:
- jaký bude povrch plánované komunikace – asfalt? Jaké bude mít obec náklady, na zajištění
podkladů?
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Reakce RO:
- Ano, chceme upravit cestu do stejné kvality jako na katastru Hati a Darkovic, aby bylo
možné celý okruh projet na bruslích. Náklady obce jsou na projektovou dokumentaci –
36300, Průzkum stavu komunikace 11100 a Geodetické zaměření stavu 10000Kč. Náklady na
provedení budou žádány z dotace z MSK.
Rada č. 25 / bod 11 – Cenová nabídka provedení biologických průzkumů
Připomínky KV:
- Ing. Petr Rončka – domnívám se, že v usnesení chybí - název projektu - pro jednoznačnost.
Reakce RO:
- Mgr. Bohuslava Krupová - znovu si myslím, že v zápise je vše jasně napsáno. Ano, mohlo být
zapsáno v usnesení přesněji.
Rada č. 25 / bod 12 – Špatné číslování
Připomínky KV:
- špatně číslování bodu – odměna za Zpravodaj (správně 25/13) - dále v usnesení chybí komu.
Reakce RO:
- Číslování opraveno. Odměna určená paní Zuzaně Šulové (šéfredaktorka)
Závěr KV:
Zbývající body ze Zápisu RO - č. 25/2019, bez dalších připomínek a doporučení.
Hlasovali:

4 členové kontrolního výboru – souhlasí, bez připomínek.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Rada č. 26 / bod 6 – Věcné břemeno parc. č. 740/27
Připomínky KV:
- V usnesení chybí – na přípojku NN pro ATS – pro jednoznačnost.
Reakce RO:
- Připomínku bere na vědomí.

Rada č. 26 / bod 8 – Dodatek k SOD TDS a BOZP tělocvična
Rada č. 26 / bod 9 – Nový termín dokončení díla – tělocvična
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Připomínky KV:
- 26/8; 26/9 - jaká je nový termín dokončení; Z usnesení 26/9 není zřejmé, že se jedná o
tělocvičnu.
Reakce RO:
- Termín dokončení díla je nyní 22. 4. 2020
- Další připomínky bere rada obce na vědomí
Závěr KV:
Zbývající body ze Zápisu RO - č. 26/2019, bez dalších připomínek a doporučení.
Hlasovali:

4 členové kontrolního výboru – souhlasí, bez připomínek.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Rada č. 27 / bod 3 – Faktura 5239/2019 – Poradenské služby asistence občanů
Připomínky KV:
- Jaké je plnění?
Reakce RO:
- Celkové plnění je 210 000Kč. Vše hrazeno z dotace SFŽP.
Závěr KV:
Zbývající body ze Zápisu RO - č. 27/2019, bez dalších připomínek a doporučení.
Hlasovali:

4 členové kontrolního výboru – souhlasí, bez připomínek.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Rada č. 28 / bod 4 – Obecní ples
Připomínky KV:
- V usnesení chybí datum konání – pro jednoznačnost.
Reakce RO:
- V zápise je uvedeno, že ples proběhne v příštím roce – dále upřesněno: 11.01.2020.
Rada č. 28 / bod 5 – Záležitosti školy
Připomínky KV:
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- bod a) - jaká je pořizovací cena zapůjčeného vysoušecího přístroje.
Reakce RO:
- Pořizovací cena je uvedena v zápisu rady č. 27. Je tam celá nabídka. Částka na pořízení je
55.500,00 Kč včetně DPH. Nikde však nejsme zavázáni ke koupi. Uvidíme, jaký bude mít
přístroj výkon.
Rada č. 28 / bod 6 – Dodatek smlouvy BONTENDR
Připomínky KV:
- dodatek není přiložen – za jakých podmínek?
Reakce RO:
- Faktura z března 2019 – 43.000,00 Kč jsme odmítli zaplatit, na schůzi rady č. 11. Od té doby
probíhají jednání. Faktura bude proplacena z 50 %. Tato sleva je udána v dodatku a byl
vystaven domluvený dobropis
Závěr KV:
Zbývající body ze Zápisu RO - č. 28/2019, bez dalších připomínek a doporučení.
Hlasovali:

4 členové kontrolního výboru – souhlasí, bez připomínek.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Rada č. 29 / bod 3 – Faktura 5271/2019 – Codexis
Připomínky KV:
- Na jaké období?
Reakce RO:
- Na období 2020–2022.

Závěr KV:
Zbývající body ze Zápisu RO - č. 29/2019, bez dalších připomínek a doporučení.
Hlasovali:

4 členové kontrolního výboru – souhlasí, bez připomínek.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7

Zápis ze zasedání kontrolního výboru obce Vřesina č. 5/2019 konaného 25.11. 2019

Závěr:

Při provedené kontrole nebylo nalezeno porušení zákonných ustanovení, ani jiných závazných právních
předpisů. Usnesení zastupitelstva obce Vřesina jsou průběžně plněny radou obce a obecním úřadem.
Usnesení rady obce je taktéž průběžně plněno.

Ve Vřesině dne 26. 11. 2019

8

