Zápis ze zasedání kontrolního výboru č. 2/2019 ze dne 19. 5. 2019

Přítomni:
Jiří Příhoda, Jaroslav Bartoník, Adam Bartoník, Miluše Hálová
Omluven:
Jan Ježorek (dovolená)
Datum a místo konání:
19.5.2019, zasedací místnost OÚ, 16.00
Ověření zápisu: zápis přečetli všichni členové KV – bez připomínek
Program:
1. Rekapitulace smluv
2. Kontrola plnění usnesení ZO
3. Různé

Ad1) Rekapitulace smluv
Předseda KV zahájil rekapitulaci stavu jednotlivých smluv uzavřených. Zatím byly
zrevidovány smlouvy na bytové (2) a nebytové (11) prostory, pachtovní smlouvy
(5, od r. 2019). Se stavem těchto smluv byli seznámeni ostatní členové KV.
Doporučení pro OÚ: Pro jednotlivé typy smluv zavést jejich registraci formou odpovídající
databáze.
Ad2) Kontrola usnesení
Předseda KV provedl registraci relevantních bodů usnesení ZO od jeho ustavení. S tímto
přehledem byli seznámení ostatní členové KV, na společné schůzce byly k jednotlivým
bodům tohoto přehledu byla vedena diskuse a do tohoto přehledu byly uvedeny informace o
stavu řešení. (viz příloha tohoto zápisu).
Vzhledem k objemu těchto bodů není v některých případech stav plnění jednotlivých bodů
zcela znám. V těchto případech kontrola plnění trvá.

Ad3) Různé
-

Další zasedání KV se bude konat v září .t.r.

Zápis vypracoval: Jiří Příhoda dne 22.6.2019
………………………..
podpis

Příloha

č.4/2018 ze dne 29.11.2018
S3.
Zahájení
jednání
s vlastníkem 17.12.2018 odeslán oficiální dopis
pozemku parc.č. 3205/1 a 3205/5 o panu Henrichovi
možnosti odkoupení části pozemku, na
němž se nachází ochranné pásmo vedení
STL plynovodu o velikosti cca 1328m2 za
cenu obvyklou do vlastnictví obce
Letonice.
S13. Uzavření dohody o provedení práce Zatím neuzavřena, nutno nejprve
s Ing. Jiřím Skokanem, na činnost schválit starostu do funkce kronikáře
kronikáře.
S19. Poskytnutí neinvestičních finančních To je částka poskytnutá, přislíbená,
prostředků příspěvkovým organizacím tak to usnesení vnímám.
obce Základní škola Letonice ve výši
1.150 000,- Kč a Mateřská škola Letonice
ve výši 680 000 Kč.
S20.. Směrnici pro zadávání veřejných Byla schválena na zastupitelstvu, na
zakázek malého rozsahu dle předloženého webu pod veřejnými zakázkami
návrhu s úpravami zapracovanými na
zasedání zastupitelstva obce.
U1. Finančnímu výboru prověřit
financování provozu příspěvkových
organizací obce ZŠ Letonice a MŠ
Letonice za účelem zefektivnění čerpání
finančních prostředků obce.

Zatím neprovedeno – důvod
dlouhodobá prac. neschopnost účetní

č.5/2018 ze dne 12.12.2018
S3. Obecně závaznou vyhlášku obce odviseno
Letonice o nočním klidu č.2/2018
v předloženém znění se zapracováním
Orelského plesu v měsíci únoru a
nahrazením
Orelského
plesu
za
Hubertskou zábavu v měsíci listopad bod
g).

S4. Obecně závaznou vyhlášku obce odviseno
Letonice o místních poplatcích č.3/2018
v předloženém znění.
S5. Obecně závaznou vyhlášku obce odviseno
Letonice o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění,
využívání
a
odstraňování
komunálních
odpadů
č.4/2018
v předloženém znění.
S7. Jednací řád zastupitelstva obce
v předloženém znění, který nahrazuje
jednací řád schválený na zasedání
zastupitelstva obce č. 4/2018 ze dne
29.11.2018.

Jednací řád ZO Letonice byl srovnán
s jednacími řády jiných obcí, le
konstatovat značnou podobnost. Dle
názoru KV je jednací řád v pořádku.

S8. Prověření správnosti postupu a Úkol trvá, probíhají jednání s
stanovení
výše
ceny
převedených právníky
stavebních pozemků, parcely viz smlouva
o narovnání (obec x ZOD) včetně
nevybírání
nájemného.
V
případě
prokázání nesprávnosti sjednání nápravy
ve prospěch obce Letonice.

č.6/2018 ze dne 20.12.2018
S3.Rozpočet obce Letonice na rok 2019 Vyvěšeno na ú.d.
v předloženém znění.
S4.Střednědobý výhled na období roků Vyvěšeno na ú.d.
2020 – 2021 v předloženém znění.
S5.Směrnici pro tvorbu a použití Schválené směrnice na základě
peněžního
fondu
obce
Letonice konzultace s předsedou FV, vnitřní
charakter
v předloženém znění.
S6.Směrnici o tvorbě, vyhodnocování a
kontrole rozpočtu v předloženém znění.
S7.Směrnici pro zpracování
v předloženém znění.

účetnictví

S8. Vnitřní směrnice k Vyhlášce č.
220/2013 o požadavcích na schvalování
účetních závěrek některých vybraných

účetních jednotek předloženém znění.

S9.Jednací
řád
Finančního
výboru „Jednací řády nejsou právním
zastupitelstva
obce
Letonice předpisem a nestanoví se obecná
pravidla chování, která by byla
v předloženém znění.
vynutitelná hrozbou sankce“
S10.Jednací řád Kontrolního výboru – lze proto konstatovat, že schválené
zastupitelstva
obce
Letonice jednací řády jsou v pořádku.
v předloženém znění.
S11.Jednací řád Kulturního výboru
zastupitelstva
obce
Letonice
v předloženém znění.
S13.Podání
správní
žaloby
ke Žaloba podána 4.1.2019
správnímu soudu proti uložení pokuty
ÚHOS při postupu zadavatele při zadávání
veřejné zakázky na stavební práce na
veřejnou zakázku: „Infrastruktura Horany“

č.1/2019 ze dne 20.2.2019
S5.
Schvaluje
pachtovní
v předloženém znění.

smlouvu Dle této smlouvy již uzavřeno 5
smluv

S6.Schvaluje veřejnoprávní smlouvu o Přepracováno, viz usnesení 3/2019,
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu bod S9
obce Letonice v předloženém znění.
S7.Schvaluje zařazení pozemků ve Jde o pozemky, které jsou majetkem
vlastnictví obce do majetku obce dle obce, ale obec je neměla uvedené ve
přiloženého seznamu a zařazení sochy sv. svém majetku.
Jana Nepomuckého ve vlastnictví obce do
majetku obce.
S8. Schvaluje pověření spolků a PO obce Úkol trvá
Letonice sběrem druhotných surovin.
S9. Schvaluje prodej části pozemku Pozemek pana Hály, schváleno
parc.č. 2441/1 o velikosti cca 12 m2
zapsaného pro obec Letonice na LV č.1
v k.ú. Letonice za cenu 1.000 Kč/m2 panu
Radkovi Hálovi, bytem Osvobození 59,
683 35 Letonice. Náklady spojené
s prodejem pozemku (geometrický plán,
poplatek za návrh na vklad) uhradí
kupující.

S11.Schvaluje podepsání nové smlouvy o Smlouva uzavřena, chybí datum
likvidaci TKO s akciovou společností podpisu na výtisku pro obec
Respono od roku 2019.
S12. Schvaluje podání žádosti o dotaci V procesu, výsledek zatím neznám
MMR
s názvem
„Místo
aktivního
odpočinku v Letonicích“ s limitem celkové
výše investice 200 tisíc Kč.

č.2/2019 ze dne 03.04.2019
S3. Schvaluje rozpočet příspěvkových Vyvěšeno na ú.d
organizací MŠ Letonice a ZŠ Letonice na
rok 2019 a jejich střednědobý výhled
v předloženém znění.
S4. Schvaluje uzavření smlouvy č. Smlouvy uzavřeny, zaplaceny a
SOBS/LET/10001/2019 o zřízení věcného finančně vyrovnány
břemene na akci: „Přípojka TKR U
Koupaliště„ (lokalita Větřák a U Koupaliště)
se společností Itself, s.r.o.
Schvaluje uzavření smlouvy č. PV0144330052689/001 o zřízení věcného
břemene na akci: „VN Dražovská –
přeložka sloupu VN„ se společností E.ON
Česká republika, s.r.o.
S5. Schvaluje uzavření smlouvy o dílo Smlouva uzavřena
s tiskárnou Brázda Hodonín pro období
2019 až 2021.
S7. Schvaluje vyúčtování dotací NNO pro Dotace vráceny
rok 2018 dle předloženého návrhu a
vrácení příspěvku TJ Letonice ve výši
25.000,- Kč a MS Letonice ve výši
70.000,-Kč.
S8. Schvaluje poskytnutí podpory NNO Tabulka součástí zápisu
2019 v předloženém znění.
S9.
Schvaluje
návrh
veřejnoprávní Na činnost spolků
smlouvy o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce Letonice v předloženém
znění a ruší původní návrh smlouvy
schválený zastupitelstvem obce dne
20.2.2019

.

S11.
Schvaluje
zahájení
jednání
s vlastníkem nemovitosti objektu č.p. 95,
v k.ú. Letonice za účelem možnosti nabytí
této nemovitosti do majetku obce.
S12.
Schvaluje
zahájení
jednání
s vlastníkem nemovitosti objektu č.p. 324,
v k.ú. Letonice za účelem možnosti nabytí
této nemovitosti do majetku obce.

Jednání zahájena, s vlastníkem č. 95
je obtížné se spojit

S13.
Schvaluje
zahájení
jednání
s vlastníkem nemovitosti objektu č.p. 26,
v k.ú. Letonice za účelem možnosti nabytí
této nemovitosti do majetku obce.

S14. Pověřuje starostu obce dalším Jednání zahájena, řešení po valné
jednáním o převodu kanalizace a ČOV hromadě společnosti
v obci Letonice do majetku společnosti
Vodovody a kanalizace Vyškov a.s..

č.3/2019 ze dne 23.05.2019
S3. Schvaluje uložení vodovodní přípojky
na pozemku obce parc.č. 6707, 2441/3
v k.ú. Letonice pro stavebníka pana
Pokladníka, ul. Družstevní č.p 139, 683 35
Letonice za podmínky, že tuto přípojku
v případě potřeby obce realizovat na svých
pozemcích výstavbu, stavebník na své
náklady přeloží mimo tyto pozemky.
S4. Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č.:
1030050732/001
na
akci:
„Letonice, kabel NN Chaloupka„ se
společností E.ON Distribuce, a.s., se
sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice 7, 370 01 České Budějovice,
IČ:280 85 400.

S7. Schvaluje zveřejnění záměru práva odviseno
stavby „Boží muka“ na části pozemku
parc.č. 5988, k.ú. Letonice na dobu 99 let
o velikosti cca 4m².
S8. Schvaluje starostu obce Ing. Jiřího Členství potvrzeno
Skokana jako kandidáta na člena Dozorčí
rady společnosti Vodovody a kanalizace
Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 68201
Vyškov.
S9. Schvaluje zastupitele obce Ing. Petra Členství potvrzeno
Lokaje jako zástupce obce na Valné
hromadě
společnosti
Vodovody
a
kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13,
682 01 Vyškov.
S11. Schvaluje poskytnutí účelové dotace Smlouva sepsána
z rozpočtu obce Římskokatolické farnosti
Letonice, Osvobození č.p. 120, IČ: 617 29
809 ve výši 530.000 Kč na opravu
hřbitovní zdi.
S12. Schvaluje úplatný převod pozemku Zatím nerealizováno – podána žádost
do vlastnictví obce parc.č. st.516, o
velikosti 110 m² v k.ú. Letonice zapsaného
na LV 10002 od vlastníka Česká republika.
S13. Schvaluje záměr výkupu budovy čp. Jednán zatím nepokročila v důsledku
95, ul. Josefa Rotrekla, 683 35 Letonice za nedostupnosti majitele nemovitosti
cenu 1.000.000 Kč.

