KONTROLNÍ VÝBOR
Zápis ze schůze Kontrolního výboru (kv) Č.4/2021 konané dne 2.12.2021 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu v Mikulčicích
Přitom ni:

ing.Kurka Milan, Šimčík Bronislav, Bartyzal Miroslav

Omluveni:

-

Nepřítomni: -

Eo,sté,:

ing. Bc. Dvořáček josef, starosta

Program:
l) 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 týkajIcI se kontrolních aktivit KV v nejbližší době
5) Organizační záležitosti
6) Ostatní
7) Závěr
ad l) zahájení, program jednání
-

Schůzi v 17:00 zahájil a řídil ing.Kurka Milan (dále předseda). Přivítal přítomné a
seznámil je s programem.
Usneseni 4/2021/1:
Kontrolní výbor schvaluje program dnešního jednání.
3 pro, O proti, O zdrž.
schváleno
ad 2) Kontrola plněni usnesení KV.
-

byla provedena kontrola plnění usnesení z KV Č.3/2021 - bez závad

ad 3) Kontrola zápisu a plnění usnesení ZO, RO
-

1. RO - byla provedena kontrola zápisů a usnesení 15. - 18. schůze RO z roku 2021
- u zápisu 18. schůze RO chybí podpis ověřovatele - L.Bohunský (covid ), vše ostatní
bez závad

-

2. ZO - byla provedena kontrola zápisů 16. a 17. zasedání ZO - u zápisu 17.
zastupitelstva chybí podpis ověřovatele L.Bohunského, vše ostatní bez závad

Usneseni 4/2021/2:
KV provedl kontrolu zápisů 15. - 18. schůze RO a 16. - 17. zasedání ZO - kromě chybějÍcÍch
podpisů L.Bohunského ( covid ) u 18. schůze RO a 17. zasedání ZO, vše ostatní bez závad.
3 pro, O proti, O zdrž.
schváleno

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

ad 5) Orqanizačni záležitosti

-

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

ad 6) Různé
-

B.Šimčík vznesl dotaz ohledně možnosti platby vodného a stočného zálohově. Tento
způsob platby je stále vÍce občany požadován. Starosta přislíbil, že se bude touto
problematikou zabývat.

-

B.Šimčík se dotazoval na systém a především výši plateb za odpady od 1.1.2022.
Starosta v odpovědi uvedl, že detailně se touto problematikou bude zabývat ZO dne
9.12. 2021

ad 7) Závěr
-

Předseda poděkoval ostatním členům KV za odvedenou práci a ukončil jednání
v 18.20 hodin.

Zapsal: lng.Kurka Milan
předseda KV

(

Ověřil:Šwnčík Bronislav,
člen KV
,, W,,,M,,,,,,,,
člen KV

Podpis a vyjádřeni zástupce obce:

Ing.Dvořáček josef,
stostarosta

