KONTROLNÍ VÝBOR
Zápis ze schůze Kontrolního výboru (KV) Č.3/2020 konané dne 25.8.2020 v 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:
Proqram:

l) Zahájeni, program jednání
2) Kontrola plnění usneseni KV
3) Kontrola plněni usneseni Zastupitelstva obce Mikulčice /ZO/, Rady obce

Mikulčice /RO/
4) Konkrétni náměty členů KV týkající se kontrolních aktivit KV v nejbližší době
5) Organizační záležitosti
6) Ostatní
7) Závěr
ad l) Zahájeni, program jednání
-

Schůzi v 17:00 zahájil a řídil ing.Kurka Milan (dále předseda). Přivítal přítomné a
seznámil je s programem.
Usneseni 3/2020/1:
Kontrolní výbor schvaluje program dnešního jednání.
3 pro, O proti, O zdrž.
schváleno
ad 2) Kontrola plněni usneseni KV.

-

byla provedena kontrola plněni usnesení
chybějící dokumenty, bez závad

z KV Č.2/2020 - ing.Vlašic předložil

ad 3) Kontrola zápisu a plněni usneseni ZO, RO

-

1. RO - byla provedena kontrola zápisů a usnesení RO ze 9.- 13. schůze - bez
závad

-

2. ZO - byla provedena kontrola zápisů ZO - 9. zasedání - chybí podpis
ověřovatele - j.Dvořáček, ing.Vlašic zabezpečí podepsání do příštího
zastupitelstva, ostatní bez závad

Usnesení 3/2020/2:
Kontrolní výbor požádal ing.Vlašice o doplněni chybějícího podpisu u zápisu z 9. zasedání ZO.
Ostatní bez závad.
3 pro. O proti, O zdrž.
schváleno

ad 4) Konkrétni náměty členů KV týkaiici se kontrolních aktivit KV v nejbližši době

-

Nebyly podány žádné náměty a podněty.

ad 5) Organizační záležitosti

-

Následujíci termín další schůze KV - bude upřesněn v 10/2020 - další zastupitelstvo
1.12.

ad 6) Různé

-

B.Šimčik se dotázal, proč smlouva s neziskovými organizacemi v obci neumožňuje
těmto uplatňovat dotační náklady do 31.12.2020, ale limituje je terminem podáni
vyúčtováni k 10.12. 2020.

-

M.Kurka vznesl dotaz k činnosti ČOV - ing.Vlašic v krátkosti popsal aktuálni situaci a
připustil problémy, které vyplývají s vÍce jak desetileté činnosti ČOV. Informoval, že na
těchto se průběžně pracuje a neměly by mít na chod ČOV zásadní vliv.

ad 7) Závěr

- Předseda poděkoval ostatním členům KV za odvedenou práci a ukončil jednání
v 18.20 hodin.
l"
Zapsal: lng.Kurka Milan
předseda KV
Ověřil:Šimčík Bronislav,
člen KV
Bolfík Jaroslav,
člen KV

Podpis a vyjádřeni zástupce obce:

lng.Vlašic Jan,
místostarosta

