KONTROLNÍ VÝBOR
Zápis ze schůze Kontrolního výboru (kv) Č.3/2021 konané dne 2.9.2021 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu v Mikulčicích
Přítomni:

ing.Kurka Milan, Šimčík Bmnislav, Bartyzal Miroslav

Omluveni:

-

Nepřítomni: !go,sté,:

ing.Dvořáček Josef, starosta

Program:
l) Zahájeni, 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) Ostatní
7) Závěr
ad 1) Zahájeni, program jednání
-

Schůzi v 17:00 zahájil a řídil ing.Kurka Milan (dále předseda). Přivítal přítomné a
seznámil je s programem.
Usneseni 3/2021/1:
Kontrolní výbor schvaluje program dnešního jednání.
3 pro, O proti, O zdrž.
schváleno
ad 2) Kontrola plnění usnesení KV.

-

byla provedena kontrola plnění usneseni z KV Č.2/2021 - bez závad

ad 3) Kontrola zápisu a plněni usneseni ZO, RO
-

1. RO - byla provedena kontrola zápisů a usnesení 9. - 14.. schůze RO z roku 2021
- bez závad

-

2. ZO - byla provedena kontrola zápisů 14. a 15. zasedání ZO - bez závad

Usnesení 3/2021/2:
KV provedl kontrolu zápisů 9. - 14. schůze RO a 14. - 15. zasedání ZO - bez závad.
3 pro, O proti, O zdrž.
schváleno

ad 4) Konkrétní náměty členů KV tÝkajÍcÍ se kontrolních aktivit KV v neib|ižšľ době

-

P.Bartyzal otevřel otázku rekonstrukce sportovního areálu. A to především opravy
tribuny, atletického oválu a úpravy tréninkového hřiště - především vyčištění od
zbytků materiálů s návozu železa po tornádu. Starosta obce přishbil brzké řešení
úklidu a vyčištění tréninkového hřiště, přislíbil výpomoc s rekonstrukcí tribuny a vyzval
zástupce TJ k aktivní součinnosti při zabezpečení projektanta a spolupráce při výběru
vhodné ňrmy pro její rekonstrukci. Zároveň informoval o plánovaném postupu opravy
atletického oválu.

ad 5) Organizační záležitosti
-

Nás|edující termín další schůze KV - bude upřesněn dle plánu ZO

ad 6) Různé

ad 7) Závěr
-

Předseda poděkoval ostatním členům KV za odvedenou práci a ukončil jednání
v 18.15 hodin.

Zapsal: Ing.Kurka Milan
,,,,,,,,,,

Ověřil:Šimčík Bronislav,
člen KV
Bartyzal Miroslav,
člen KV

Podpis a vyjádřeni zástupce obce:

Ing.Dvořáček Josef,
stostarosta

