Zápis z jednání kontrolního výboru (KV) obce Šťáhlavy konaného 11. 6. 2018
1. Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení rady obce (RO) od 8. 1. 2018 do 14.5. 2018 a
plnění usnesení zastupitelstva obce ze dne 28. 3. 2018
2. Kontrola úkolů rady obce:
Všechny úkoly RO byly splněny nebo jsou plněny vzhledem k termínům plnění. U některých úkolů se
čeká na povolení či znalecké posudky příslušných orgánů, případně se dle požadavků předělávají
projekty.
3. Členové KV dále vznesli dotaz na p. tajemnici ohledně kanalizace na Kukačce, konkrétně na
upřesnění rozsahu stavby a dále na postup při protizákonném vypouštění splaškové vody mimo
kanalizaci.
4. Členové KV nesouhlasí se schválením rozpočtového opatření č. 4. z 28. 5. 2018 pouze Radou
obce, vzhledem k pravomoci, kterou radě poskytlo zastupitelstvo (příloha č. 1 k Usnesení ZO ze dne
18. 12. 2017), a to, že rozpočtová opatření do výše 300 t. Kč jsou v kompetenci rady, nad tuto hranici
o nich musí hlasovat zastupitelstvo. Paní tajemnice přislíbila, že tento bod bude předložen
zastupitelstvu a tím bude sjednána náprava.
5. Na jednání KV byl přizván i člen FV, Ing. Blažek, který nesouhlasí s tím, že zpráva o auditu nebyla
projednána s FV, což ukládá zákon č. 254/2000 Sb. § 14. KV souhlasí s dodržováním tohoto zákona,
pokud mají členové FV zájem se předkládání zprávy o auditu účastnit. P. tajemnice vysvětlila členům
KV a členovi FV, jak probíhá kontrola z Krajského úřadu a že zpráva je OÚ pouze zasílaná, tudíž není
možné, aby se kontroly účastnili další osoby. Nicméně sdělila, že další zprávy o kontrole
v budoucnosti může poskytnout členům FV k nahlídnutí.
6. Kontrola usnesení ZO:
Ze dne 28. 3. 2018 byla splněna všechna usnesení, kromě usnesení č. 8/18, týkající se podání
žádosti na SPÚ, která se bude rozšiřovat.
.
7. Kontrolní výbor konstatuje, že za první pololetí roku 2018 byly na profil zadavatele Obce Šťáhlavy
zatím zveřejněny smlouvy na zakázku s plněním nad 500 tis. Kč, což je zákonná povinnost.
8. Na webových stránkách obce jsou za první pololetí roku 2018 v pořádku zveřejňovány uzavřené
smlouvy na zakázky od 50.000 Kč (povinnost zavedena usnesením ZO). Smluv nad 50 tis. Kč bylo
zatím zveřejněno celkem 14.

Zapsala: Mgr. Zuzana Sermešová

Usnesení č. 17 ze schůze kontrolního výboru obce Šťáhlavy konané dne 11. 6. 2018
Přítomni: za kontrolní výbor: M. Hošková, Mgr. Maglič, K. Votýpka, J. Pospíšil, Mgr. Sermešová
Za finanční výbor: Ing. Blažek
Za obecní úřad: Mgr. Iveta Bočanová

1. Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení rady obce (RO) od 8. 1. 2018 do 14.5. 2017 a
plnění usnesení zastupitelstva obce ze dne 28.3. 2018.
Kontrola úkolů rady obce:
Všechny úkoly RO byly splněny nebo jsou plněny vzhledem k jejich termínu. U některých úkolů se
čeká na povolení či znalecké posudky příslušných orgánů, případně se dle požadavků předělávají
projekty.
2. Kontrola usnesení ZO.
KV kontroloval plnění usnesení ZO ze dne 28. 3. 2018 - byla splněna všechna usnesení, kromě
usnesení č. 8/18, týkající se podání žádosti na SPÚ, která se bude rozšiřovat.
3. Členové KV nesouhlasí se schválením rozpočtového opatření č. 4. z 28. 5. 2018 pouze Radou
obce, vzhledem k pravomoci, kterou radě poskytlo zastupitelstvo (příloha č. 1 k Usnesení ZO ze dne
18. 12. 2017), a to, že rozpočtová opatření do výše 300 t. Kč jsou v kompetenci rady, nad tuto hranici
o nich musí hlasovat zastupitelstvo. Paní tajemnice přislíbila, že tento bod bude předložen
zastupitelstvu a tím bude sjednána náprava.
4. Na jednání KV byl přizván i člen FV, Ing. Blažek, který nesouhlasí s tím, že zpráva o auditu nebyla
projednána s FV, což ukládá zákon č. 254/2000 Sb. § 14. KV souhlasí s dodržováním tohoto zákona,
pokud mají členové FV zájem se předkládání zprávy o auditu účastnit. P. tajemnice vysvětlila členům
KV a členovi FV, jak probíhá kontrola z Krajského úřadu a že zpráva je OÚ pouze zasílaná, tudíž není
možné, aby se kontroly účastnili další osoby. Nicméně sdělila, že další zprávy o kontrole
v budoucnosti může poskytnout členům FV k nahlídnutí.
5. Kontrolní výbor konstatuje, že za první pololetí roku 2018 byly na profil zadavatele Obce Šťáhlavy
zveřejněny smlouvy na zakázku s plněním nad 500 tis. Kč, což je zákonná povinnost.
6. Na webových stránkách obce jsou za první pololetí roku 2018 v pořádku zveřejňovány uzavřené
smlouvy na zakázky od 50.000 Kč (povinnost zavedena usnesením ZO). Smluv nad 50 tis. Kč bylo
zveřejněno celkem 14.

O usnesení KV hlasovali: Sermešová, Votýpka, Hošková, Maglič, Pospíšil

Mgr. Zuzana Sermešová
předsedkyně kontrolního výboru

Pro:

