ZÁPIS
ZE SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU OBCE KUNÍN č. 7
DNE 02.09. 2020 V 17:00 HODIN NA OBECNÍM ÚŘADĚ KUNÍN

PŘÍTOMNI:
členové kontrolního výboru:
Markéta Kuběnová, Soňa Boháčová,Tomáš Zbranek,
Markéta Chlopčíková – omluvena,
Šárka Vaňková – omluvena
dále přítomna pracovnice obecního úřadu Barbora Jalůvková /viz. Prezenční
listina/
PROGRAM SCHŮZE:
A) ZAHÁJENÍ
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

Schválení pořadu jednání
B)
PROGRAM SCHŮZE
schválení zápisu z minulé schůze
kontrola plnění usnesení - rada obce Kunín
č. 30 ze dne 01.06.2020
č. 31 ze dne 24.06.2020
č. 32 ze dne 01.07.2020
č. 33 ze dne 22.07.2020
kontrola plnění usnesení – zastupitelstvo obce Kunín
č. 10 ze dne 15.06.2020
kontrola inventury, nebytové prostory, pachty a nájmy, veřejná podpora
poskytována obcí
náměty členů kontrolního výboru k činnosti
Doplněné

C) ZÁVĚR
A) ZAHÁJENÍ
Členové kontrolního výboru se sešli v 17:10 hodin. Kontrolní výbor byl usnášeníschopný,
byla přítomna nadpoloviční většina všech členů (omluveni Markéta Chlopčíková a Šárka
Vaňková). Kontroly se dále účastnila pracovnice obecního úřadu Barbora Jalůvková /viz
prezenční listina/. Kontrola byla ukončena v 18:45 hodin.
1. Schválení programu
Členům byl přednesen návrh programu jednání. Program nebyl doplněn o další body.
Bylo hlasováno o navrženém programu.
Usnesení č. 01/07/2020
Kontrolní výbor schvaluje program jednání schůze 7/2020
Výsledek hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení bylo přijato

B) PROGRAM SCHŮZE
2. Schválení zápisu z minulé schůze
Členům kontrolního výboru byly dne 27.08.2020 odeslány materiály pro schůzi
kontrolního výboru č. 07. Mezi materiály byl i zápis z kontrolního výboru č. 06. Zápis byl
projednán na zastupitelstvu č. 10. dne 15.06.2020.
Členové kontrolního výboru neměli připomínky k zápisu KV č. 06.
Usnesení č. 02/07/2020
Kontrolní výbor schvaluje znění zápisu kontrolního výboru č. 06
Výsledek hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení bylo přijato
3. Kontrola plnění usnesení - rada obce Kunín
č. 30 ze dne 01.06.2020
č. 31 ze dne 24.06.2020
č. 32 ze dne 01.07.2020
č. 33 ze dne 22.07.2020
Kontrolní výbor provedl kontrolu jednotlivých usnesení, byla provedena kontrola
zveřejnění majetkových záměrů na elektronické úřední desce (zveřejněno na
internetových stránkách obce Kunín).
RO 30
- záměr prodej, p.č. 2033/3, výměra 219m2, zveřejněno od 17.06. do 03.07.2020
- záměr pacht, p.č. 1735, výměra 865m2, zveřejněno od 15.06. do 01.07.2020
RO 32
- záměr nájem, p.č. 1458/1, výměra 70m2, zveřejněno od 15.07. do 31.07.2020
- záměr prodej, p.č. 3290/2, výměra 11m2, zveřejněno od 15.07. do 31.07.2020
Dále pak bylo kontrolováno uzavření jednotlivých smluvních ujednání (zda jsou smluvní
podmínky dle daného usnesení a podpisy v termínech).
Ke kontrole byly předkládány jednotlivé dokumenty, z nichž bylo zřejmé plnění dle
daných usnesení.
Usnesení č. 03/07/2020
Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení z rady obce Kunín č. 30, č. 31 , č. 32,
č. 33
Po provedené kontrole neshledal pochybení.
Výsledek hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
4. Kontrola plnění usnesení – Zastupitelstvo obce Kunín
č. 10 ze dne 15.06.2020
Dle jednacího řádu Zastupitelstva obce Kunín byla zveřejněna informace o místě, době a
navrženém programu jednání zastupitelstva obce Kunín (kontrola webová stránka obce
Kunín – datum zveřejnění 10 dnů před konáním ZO).

ZO 10 datum konání 15.06.2020 – zveřejnění pozvánky 02.06.2020
zápis vyhotoven dne 17.06.2020
podpisy ověřovatelů (Hrdina, Kuběnová) 24.06. a 25.06.2020
podpis starosta 25.06.2020
Dále pak byla provedena kontrola plnění jednotlivých usnesení.
Usnesení č. 10/5/3/2020 – darování nemovité věci (stavby) a prodej pozemku pod
stavbou podepsáno dne 23.08.2020, podán návrh na vklad do katastru nemovitostí
Usnesení č. 10/5/5/2020
Kupní smlouva č.p. 462 včetně pozemku - podepsáno dne 02.09.2020
Usnesení č. 10/5/6/2020
Kupní smlouva č.p. 463 včetně pozemku – nepodepsáno, bude dále řešeno na ZO
Usnesení č. 10/5/7/2020
Kupní smlouva č.p. 464 včetně pozemku – podepsáno dne 25.08.2020
Usnesení č. 10/5/8/2020
Kupní smlouva č.p. 465 včetně pozemku – nepodepsáno, bude dále řešeno na ZO
Usnesení č. 10/5/9/2020
Kupní smlouva č.p. 467 včetně pozemku – nepodepsáno, bude dále řešeno na ZO
Usnesení č. 10/5/10/2020
Kupní smlouva č.p. 468 včetně pozemku – podepsáno dne 27.08.2020
Smluvní ujednání, jež jsou vyhotoveny splňují informace uvedené v usneseních.
Usnesení č. 04/07/2020
Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení ze zastupitelstva obce Kunín č. 10.
Po provedené kontrole neshledal pochybení.
Výsledek hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
5. Kontrola inventury, nebytové prostory, pachty a nájmy, veřejná podpora
poskytována obcí
Z minulé schůze kontrolního výboru byl vznesen návrh na provedení kontroly a to
v rozsahu - inventury, nebytové prostory, pachty, nájmy, veřejná podpora
poskytována obcí. Byly předloženy materiály ohledně výše uvedené agendy.
Inventury – byla provedena kontrola pro rok 2019 - plán inventur, inventarizační
zpráva, inventurní soupis 1 – 48
Nebytové prostrory – Jelikož se jedná převážně o starší smluvní ujednání, byly
kontrolovány poslední dodatky - zda souhlasí s usnesením schváleným Radou
obce
pachty a nájmy – provedena kontrola, zda jsou smlouvy a dodatky smluvních
ujednání plněna dle usneseních orgánů obce
Veřejná podpora – kontrola zveřejnění na úřední desce obce (smlouvy nad 50 tis.)

Usnesení č. 05/07/2020
Kontrolní výbor provedl kontrolu v oblastech: inventury, nebytové prostory, pachty a
nájmy, veřejná podpora poskytována obcí.
Po provedené kontrole neshledal pochybení.
Výsledek hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
6. Náměty členů kontrolního výboru k činnosti
Členové kontrolního výboru vedli diskuzi ohledně provádění kontrol. V rámci
kontrol zápisů z rad a zastupitelstev dochází k nahlížení do jednotlivých odvětví –
smluvní ujednání, vyvěšení záměrů, dodržování termínů, zveřejnění pozvánek ZO.
Jelikož se scházíme převážně v nízkém počtu, bude příští kontrola provedena v
rámci výše uvedeného (Rada a Zastupitelstvo obce).
Příští kontrolní výbor bude uskutečněn dle plánu - v termínu 02.12.2020, v
obvyklém čase.
Usnesení č. 06/07/2020
Kontrolní výbor bere na vědomí informaci ohledně příští kontroly - plnění usnesení z rad
a zastupitelstev v daném termínu. Příští kontrola bude provedena dne 02.12.2020
Výsledek hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

7. Doplněné
Schůze kontrolního výboru nebyla doplněna členy o další body jednání.
ZÁVĚR
Jednání kontrolního výboru bylo ukončeno v 18:45 hodin.
V Kuníně dne 06.09.2020
Zapsala: Markéta Kuběnová
Podpisy:
Zapisovatel: Markéta Kuběnová

