KONTROLNÍ VÝBOR
Zápis ze schůze Kontrolního výboru (KV) č.2/2020 konané dne 25.6.2020 od 17.00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu v Mikulčicích
Přítomni:

ing.Kurka Milan, Šimčík Bronislav, Bolfík Jaroslav

Omluveni:

-

Nepřítomni: ing.Vlašic Jan, místostarosta

Hosté:
Program:

1) Zahájení, program jednání
2) Kontrola plnění usnesení KV
3) Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva obce Mikulčice/ ZO /, Rady obce Mikulčice/
RO/
4) Konkrétní náměty členů KV týkající se kontrolních aktivit KV v nejbližší době
5) Organizační záležitosti
6) Závěr
ad 1) Zahájení, program jednání
Schůzi v 17:00 zahájil a řídil ing.Kurka Milan (dále předseda). Přivítal přítomné a seznámil je
s programem.
Usnesení 2/2020/1:
Kontrolní výbor schvaluje program dnešního jednání.
3 pro, 0 proti, 0 zdrž.
schváleno
ad 2) Kontrola plnění usnesení KV.
-

byla provedena kontrola plnění usnesení z KV č.1/2020 – ing.Vlašic předložil
chybějící dokumenty, bez závad

ad 3) Kontrola zápisu a plnění usnesení ZO, RO
1. RO
Byla provedena kontrola zápisů a usnesení RO ze 4.- 8. schůze
- Zápis ze 4. schůze - k usnesení č. 35/4 nebyla předložena ke kontrole smlouva
s dodavatelem KEOservis Janulík o zabezpečení programátorských a
inženýrských služeb.
- Zápis z 5. schůze – bez závad
- Zápis z 6. schůze – k usnesení č.69/6 nebyla předložena nabídka firmy STILLUS
na dodávku informačních panelů.
- Zápis ze 7. schůze – k usnesení č. 77/7a 78/7 nebyla předložena smlouva se
společností E.ON Distribuce na přemístění distribuční soustavya prodloužení
ceny a prodloužení termínu distribuční soustavy.

-

Zápis z 8. schůze – k usnesení 91/8 nebyla dodána smlouva se společností E.ON
na zřízení věcného břemene na umístění distribuční soustavy kabelového vedené
NN.

2. ZO
Byla provedena kontrola zápisů ZO - 8. zasedání – bez závad
Usnesení 2/2020/2:
Kontrolní výbor požadal ing. Vlašice o dodání chybějících dokumentů k usnesením ze
4.,6.,7., a 8. schůze rady obce do příští schůze KV. Dále na základě zjištění u usnesení
č.48/4 doporučuje používat jednotný objednávkový formulář při objednávání zboží a služeb.
3 pro, 0 proti, 0 zdrž.
schváleno

ad 4) Konkrétní náměty členů KV týkající se kontrolních aktivit KV v nejbližší době
-

Nebyly podány žádné náměty a podněty.

ad 5) Organizační záležitosti
-

Následující termín další schůze KV – bude upřesněn v 7/2020

ad 6) Závěr
Předseda poděkoval ostatním členům KV za odvedenou práci a ukončil jednání
v 19.00 hodin.
Zapsal: Ing.Kurka Milan
předseda KV

---------------------------------------

Ověřil:Šimčík Bronislav,
člen KV

---------------------------------------

Bolfík Jaroslav,
člen KV

----------------------------------------

Podpis a vyjádření zástupce obce:

Ing.Vlašic Jan,
místostarosta

----------------------------------------

