KONTROLNÍ VÝBOR
Zápis ze schůze Kontrolního výboru (KV) Č.1/2022 konané dne 2.2.2022 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu v Mikulčicích
Přítomni:

ing.Kurka Milan, Šimčík Bronislav, Bartyzal Miroslav

Omluveni:

-

Nepřítomni: Hosté:

ing. Be, Dvořáček Josef, starosta

Program:

l) Zahájení, program jednání
2) Kontrola plnění usneseni 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) Zahálení. Dŕoäram iednání
-

Schůzi v 17:00 zahájil a řídil ing.Kurka Milan (dále předseda). Přivítal přítomné a
seznámil je s programem.
Usnesení 1/2022/1:
Kontrolní výbor schvaluje program dnešního jednání.
3 pro, O proti, O zdrž.
·
schváleno
ad 2) Kontrola plněni usneseni KV.

-

byla provedena kontrola plněni usneseni z KV Č.4/2021 - bez závad

ad 3) Kontrola zápisu a Mnění usnesení ZO, RO
·.

1. RO - byla provedena kontrola zápisů a usneseriÍ 19. - 20. schůze RO z roku 2021
a 1. schůze z roku 2022 - vše bez závad

-

2. ZO - byla provedena kontrola zápisů 18. zasedání ZO - vše bez závad

Usnesení 1/2022/2:
KV provedl kontrolu zápisů 1. schůze RO v roce 2022, 19. - 20. zasedání RO z roku 2021 a
18. schůze TO z roku 2021 - vše bez závad.
3 pro, O proti, O zdrž.
schváleno

ad 4) Konkrétni náwiětY členů KV týkajici se kontrolních aktivit KV v neib|ižšj době

ad 5) Organizační záležitosti
-

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

ad 6) Různé

-

Vznesen dotaz k rekonstrukci Plačkovi uličky - starosta uvedl, že byl dán pokyn
k uvedeni chodníku do původního stavu pracovníkům obce, rekonstrukce kanalizace
v této uličce bude posunuta vzhledem k rekonstrukci obce po tornádu.

-

Další dotaz se týkal nové organizaci svozu odpadu - starosta odpověděl , že se pracúje
na novém systému, který se dokončuje a brzy bude připraven.

ad 7) Závěr

-

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

Zapsal: lng.Kurka Milan
předseda KV
Ověřil:Šimčík Bronislav,
člen KV

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

Bartyzal Miroslav,
člen KV

Podpis a vyjádřeni zástupce obce:

Ing.Dvořáček Josef,
stostarosta

'

.

