Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dubany
Zápis č. 2/2015

Datum a místo konání: 29. 06. 2015 v 18:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Dubanech
Přítomni: viz prezenční listina, přítomni dva členové KV ze tří, KV je usnášeníschopný.

Program jednání:
1. Zahájení jednání a seznámení s programem
2. Kontrola odstranění nedostatků, zjištěných při kontrole evidence právních předpisů vydaných
obcí Dubany v roce 2015, viz Záznam o kontrole č. K.Pr. 2/2015/KV
3. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce za období březen – květen 2015
4. Kontrola stížností přijatých obecním úřadem v roce 2015 – jejich vyřízení a vedení evidence
5. Kontrola plnění usnesení kontrolního výboru č. 1/KV/2015 ze dne 23. 03. 2015
6. Závěr

1. Zahájení jednání a seznámení s programem
Předseda výboru přivítal přítomné členy kontrolního výboru a zahájil jednání.

2. Kontrola odstranění nedostatků, zjištěných při kontrole evidence právních předpisů vydaných obcí
Dubany v roce 2015, viz Záznam o kontrole č. K.Pr. 2/2015/KV
Členové kontrolního výboru zkontrolovali odstranění nedostatků, zjištěných při kontrole evidence
právních předpisů ze dne 23. 03. 2015, viz Záznam o kontrole č. K.Pr. 2/2015/KV. Kontrolou bylo
zjištěno, že Evidence stále nesplňuje všechny zákonem vymezené požadavky a nachází se ve stejném
stavu jako při březnové kontrole. Při kontrole webových stránek obce bylo zároveň zjištěno, že
Evidence není vedena elektronicky. Předseda KV bude na nadcházejícím zasedání zastupitelstva
apelovat na starostku obce a požadovat narovnání stavu Evidence.
Členové KV dále zkontrolovali sjednocení formátu vydávaných OZV a vyplňování všech jejich
příslušných kolonek pro datum schválení, nabytí platnosti a účinnosti a případné pozbytí účinnosti.
Tyto nedostatky byly obecním úřadem odstraněny. Nadále však nejsou všechny vydané právní předpisy
vedeny na webu obce.
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Návrh usnesení k bodu 2:
Kontrolní výbor doporučuje starostce obce neprodleně nechat doplnit veškerá chybějící data do
Evidence právních předpisů. Zároveň doporučuje její zveřejnění na webu obce spolu se všemi vydanými
právními předpisy
Hlasování k usnesení:
Pro návrh: 2
Proti návrhu: 0
Zdržel se hlasování: 0
Usnesení bylo schváleno 2 hlasy, hlasovaly 2 osoby
3. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce za období březen – květen 2015
Bez závad – viz Záznam o kontrole č. K.Pr. 3/2015/KV.

4. Kontrola stížností přijatých obecním úřadem v roce 2015 – jejich vyřízení a vedení evidence
Bez závad – viz Záznam o kontrole č. K.Pr. 4/2015/KV.
Návrh usnesení k bodu 4:
Kontrolní výbor doporučuje starostce obce vydat Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic
spolu se Záznamem o ústním podání stížnosti.
Hlasování k usnesení:
Pro návrh: 2
Proti návrhu: 0
Zdržel se hlasování: 0
Usnesení bylo schváleno 2 hlasy, hlasovaly 2 osoby

5. Kontrola plnění usnesení kontrolního výboru č. 1/KV/2015 ze dne 23. 03. 2015
Usnesení bylo až na jeden bod splněno. Na webu obce je zveřejněn Jednací řád KV. Jsou zveřejňovány
zápisy z jednání KV. Jsou zveřejňovány zápisy ze zasedání ZO. Není zveřejněn Jednací řád OZ.
Návrh usnesení k bodu 5:
Kontrolní výbor opětovně doporučuje starostce obce nechat zveřejnit Jednací řád ZO na webu obce.
Hlasování k usnesení:
Pro návrh: 2
Proti návrhu: 0
Zdržel se hlasování: 0
Usnesení bylo schváleno 2 hlasy, hlasovaly 2 osoby
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Usnesení č. 2/KV/2015:
Kontrolní výbor ukládá předsedovi KV:
- apelovat na starostku obce ve věci správného vedení evidence právních předpisů v souladu se
zákonem.
- prosadit na ZO zveřejnění Evidence právních předpisů spolu se všemi vydanými právními
předpisy.
- na ZO předložit návrh na vydání Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností a petic spolu se
Záznamem o ústním podání stížnosti.
- prosadit zveřejnění Jednacího řádu ZO na webu obce.
Termín: 30. 09. 2015

6. Závěr
Předseda KV poděkoval přítomným členům KV a ukončil zasedání v 19:00 hod.

Zápis vyhotovil: Martin Hurdálek, předseda výboru, v.r.

Zápis ověřil: Jakub Uttendorfský, člen výboru, v.r.
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