KONTROLNÍ VÝBOR
Zápis ze schůze Kontrolního výboru (KV) Č.1/2021 konané dne 26.1.2021 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu v Mikulčicích

Přítomni:

ing.kurka Milan, Šimčík Bronislav, Bolfík Jaroslav

Omluveni:

-

Nepřítomni: -

Hosté:

ing.Vlašic jan, místostarosta

Program:
l) Zahájeni, program jednání
2) Kontrola plnění usnesení KV
3) Kontrola plnění usneseni 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.
Usnesení 1/2021/1:
Kontrolní výbor schvaluje program dnešního jednání.
3 pro, O proti. O zdrž.
schváleno

ad 2) Kontrola plněni usneseni KV.

-

byla provedena kontrola plněni usnesení z KV Č.3/2020 - ing.Vlašic doložil doplněni
chybějícího podpisu z 9. zasedání ZO, bez závad

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

1. RO - byla provedena kontrola zápisů a usnesení 14.- 21. schůze RO - bez závad

-

2. ZO - byla provedena kontrola zápisů 10. a 11. zasedání ZO - bez závad

Usnesení 2/2020/2:
KV provedl kontrolu zápisů RO 14.- 21. schůze a ZO 10. - 11. zasedání - nebyly zjištěny žádné
závady.
3 pro, O proti, O zdrž.
schváleno

ad 4) Konkrétni nárňětY členů KV týkajici se kontrolních aktivit KV v nejbližší době
-

Nebyly podány žádné náměty a podněty.

ad 5) Organizační záležitosti
-

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

ad 6) Různé
-

B.Šimčík se dotázal, zda se vyskytly další případy použiti falešných známek na
popelnicích. Ing. Vlašic odpověděl, že další případy již nebyly zaznamenány, ale
objevily se případy jiného způsobu náhrady oficiá|ních známek a to finanční hotovost.
Obec toto bude na zasedání RO řešit.

-

J.Bolfik vznesl dotaz ke stavu přípravy výběrového řízeni na průzkumný vrt. lng.Vlašic
seznámil s aktuálni situaci a konstatoval, že je před dokončením podání zadávací
dokumentace k výběrovému řIzení.

ad 7) Závěr

-

Předseda poděkoval ostatním členům KV za odvedenou práci a ukončil jednání
v 19.30 hodin.

Zapsal: Ing.Kurka Milan
předseda KV
Ověřil:ŠimčIk Bronislav,
člen KV
Bolfík Jaroslav,
člen KV
Podpis a vyjádření zástupce obce:

lng.Víašic Jan,
místostarosta
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