Zápis z jednání kontrolního výboru Obce Hněvotín konaného
dne 01.04.2015 v zasedačce OÚ
Jednání zahájeno v 16:00 hod.
Přítomni: Novák Jozef Ing., Rosmaník Petr, Mlčochová Jana
Omluveni: 0
Hosté: 0
Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Kontrola usnesení zastupitelstva
Kontrola vedení a aktualizace úřední desky
Kontrola prezentace obce na webových stránkách
Kontrola provedení roční inventarizace majetku obce a kontrola vypořádání zjištěných
rozdílů.
5. Diskuse.
K bodu 1) programu
•

•

Usnesení z 30.10.2014
- bod D/1. Vyvěšení návrhu rozpočtu k připomínkám na úřední desce a www.
stránkách – Splněno v listopadu 2014.
- bod D/2. Vyvěšení návrhu Strategického plánu rozvoje obce na léta 2014-2018 –
Splněno v listopadu 2014.
- bod D/3. Upravit dokumenty rozpočtu a Strategického plánu dle připomínek –
Splněno v prosinci 2014 – viz bod.8 usnesení zastupitelstva ze dne 9.12.2014.
Usnesení z 9.12.2014
- bod C/1. Zahájení činnosti výborů – Splněno viz níže.
 Kontrolní výbor (ing.Novák Jozef) – 18.2.2015
 Finanční výbor (Niessner Petr) – 17.12.2014
 Výbor pro výstavbu a dopravu (Ing.Blaťák Libor) – 14.1.2015
 Výbor pro kulturu, sport (Antl Miloslav) – 12.1.2015
 Výbor pro životní prostředí (Ing.Krejčí Naděžda) – 19.1.2015
 Výbor pro občanské záležitosti (MUDr.Hluší Pavla) – 15.12.2014
 Výbor pro školství a mládež (Ing.Koníček Vilém) – 17.12.2014
 Výbor pro zaměstnanost a služby (Piňos Roman)
- bod C/2. Uzavření smluv dle bodu B usnesení – Splněno viz níže.
 bod B/6. Odkoupení pozemku p.č.1196
 bod B/7. Veřejná soutěž odkoupení pozemků Lesů ČR p.č.546/8 a část
p.č.546/3
 bod B/12. Prodloužení dočasné stavby Skanska Transbeton
 bod B/13. Prodej části pozemku p.č.1067
 bod B/14. Nájemní smlouva s RWE GasNet
 bod B/15. Zřízení věcného břemene s ČEZ p.č.276/11 a 993/124
 bod B/16. Zřízení věcného břemene s ČEZ p.č.993/128 a 1003/3
 bod B/17. Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ p.č.1011/10
 bod B/18. Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ p.č.455
 bod B/19. Dodatek č.1 ke smlouvě s EUROVIA CS
 bod B/20. Smlouva o odkoupení pozemku p.č.1196

bod B/21. Smlouva s p.Studeným, věcné břemeno p.č.79
bod B/22. Ukončení smlouvy se ZŠ a MŠ Hněvotín
Usnesení z 10.2.2015
- bod C/1. Uzavření smluv dle bodu B usnesení – Splněno viz.níže
 bod B/20. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem restaurace
 bod B/22. Darovací smlouva společností (komunikace p.č.1155/1)
 bod B/23. Kupní smlouva na část pozemku p.č.1067
 bod B/24. Smlouva o mediálním partnerství s Rádio Haná
 bod B/25. Nájemní smlouva s majitelem p.č.147
 bod B/26. Smlouva se spol. BM asistent s.r.o. Olomouc
- bod C/2. Zakázky malého rozsahu – Splněno viz níže
 Rekonstrukce komunikace p.č.1155/1
 Rekonstrukce komunikace Hřbitovní-Olomoucká
 Revitalizace ul.Západní
- bod C/3. Čerpání dotačních titulů v r.2015-16 – termín běží (duben 2015)



•

K bodu 2) programu
Provedena kontrola aktualizace úřední desky dne 1.4.2015 – deska aktualizována,
dokumenty vyvěšeny dle termínů a seznamu uvedeného na www.stránkách obce (např.
Oznámení územního řízení „Revitalizace komunikace K Floriánku“ – sejmutí k 1.4.2015,
Oznámení ZD Těšetice o prováděném postřiku řepky – sejmutí k 11.4.2015).
Plněno průběžně.
K bodu 3) programu
Provedena kontrola prezentace obce na webových stránkách dne 31.3.2015. Na stránkách
jsou vyvěšeny aktuální informace – plněno průběžně.
Kontrolní výbor doporučuje vyvěsit na webových stránkách obce informace o znaku,
praporu a insignii obce, tj. schválení znaku poslaneckou sněmovnou, kdo je autorem
předlohy, co jednotlivé symboly a barvy představují v návaznosti na historii apod. Rovněž
doporučuje stanovit podmínky používání znaku – kdo, kde může používat, schvalování
používání aj.
K bodu 4) programu
Provedena kontrola roční inventarizace majetku obce a kontrola vypořádání zjištěných
rozdílů – nebyly zjištěny nedostatky (jeden chybějící podpis na vyřazovacím formuláři byl
doplněn).
K bodu 5) programu
Dotaz ohledně smlouvy mezi farností a obcí týkající se převodu hřbitova pod obec.
Odpovídá předseda kontrolního výboru.
Jednání ukončeno ve 17:00 hod.
V Hněvotíně dne 1. dubna 2015
Zapsal: Novák Jozef Ing., předseda kontrolního výboru

