KONTROLNÍ VÝBOR
Zápis ze schůze Kontrolního výboru (kv) Č.2/2022 konané dne 29.3.2022 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu v Mikufčicích
Přitom ni:

ing.kurka Milan, Šimčík Bronislav, Bartyzal Miroslav

Omluveni:

-

Nepřítomni: Hosté:

ing. Vlašic, místostarosta

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 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 2/2022/1:
Kontrolní výbor schvaluje program dnešního jednání.
3 pro, O proti, O zdrž.
schváleno
ad 2) Kontrola plnění usneseni KV.
-

byla provedena kontrola plnění usnesení z KV Č.4/2021 - bez závad

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

1. RO - byla provedena kontrola zápisů a usnesení 2. - 4. schůze z roku 2022
Závady:
- chybějÍcÍ podpis u zápisu ze 3. schůze RO - M.Bešta
- chybějící podpis u zápisu ze 4. schůze RO - L.Bohunský

-

2. ZO - byla provedena kontrola zápisů 19. zasedání ZO - vše bez závad

Usneseni 2/2022/2:
KV provedl kontrolu zápisů 2. - 4. schůze RO v roce 2022 a 18. schůze ZO z roku 2022 chybějící podpisy u 3. a 4. schůze RO ( M.Bešta, L.Bohunský ). Ostatní vše bez závad.
3 pro, O proti, O zdrž.
schváleno

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

ad 5) Organizační záležitosti
-

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

ad 6) Různé
-

Vznesen dotaz M.Bartyzalem k rekonstrukci šaten - ing. Vlašic zodpověděl dotazy a
představil projekt včetně dalšího postupu. .

-

Vznesen dotaz B.Šimčíkem k rekonstrukci tenisového hřiště u KD - ing. Vlašic
prezentoval představu rekonstrukce a především změnu umístěnI a to do prostoru
sportovního areálu. Na projektu se pracuje.

ad 7) Závěr
-

Předseda poděkoval ostatním členům KV za odvedenou práci a ukončil jednání
v 18.30 hodin.

Zapsal: Ing.Kurka Milan
,řed..d.KV
Ověřil:Šimčík Bronislav,
člen KV

.

--—

Bartyzal Miroslav,
člen KV

Podpis a vyjádření zástupce obce:

Ing. Vlašic jan,
místostarosta

-——

