Zápis ze zasedání kontrolního výboru č. KV 2/2021 ze dne 12. 11. 2021
Přítomni: Jiří Příhoda, Miluše Hálová, Jan Ježorek, Adam Bartoník, Jaroslav Bartoník
Datum a místo konání: 12. 11. 2021, 16.45 hodin pro účely schvalování. Ostatní záležitosti
před tímto termínem per rollam.
Ověření zápisu: zápis přečetli všichni členové KV – bez připomínek

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola usnesení ze zasedání ZO
Pokroky v inventarizaci majetku za rok 2021
Výběrová řízení za 2. pololetí 2021
Uzavřené smlouvy za celý rok 2021, statistické údaje
Různé

Ad 1) Kontrola usnesení ze zasedání ZO za 2. pololetí 2021
KV vzal na vědomí všechny body schvalovacího usnesení ze zasedání ZO od 15.6.2021, úkol
byl uložen jediný.
ZO z 11.8.2021
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce vstoupit do jednání s panem
Miloslavem Zachovalem, bytem Bučovská 427, 683 35 Letonice, ve věci koupě pozemku
parc.č. 5709 v k.ú. Letonice - splněno

Ad 2) Pokroky v inventarizaci majetku za rok 2021
Citováno ze zápisu KV 1/2021 z 15.6. 2021. „Členové kontrolního výboru byli seznámeni se
závěry inventarizace majetku obce, která proběhla na počátku roku 2021. Veškerý majetek byl
dohledán, řada položek v seznamu majetku byla navržena likvidaci. Bude ustavena škodní a
likvidační komise, návrhy na odpisy nepotřebného nebo znehodnoceného majetku je pak
nutno realizovat co nejdříve“.
Současný stav: dle sdělení obce byla vypracována směrnice škodní a likvidační komise. Do
dnešního dne však odpisy nebyly realizovány.

Ad 3) Výběrová řízení za 2. pololetí 2021
KV vzal na vědomí všechna výběrová řízení, která proběhla v 2. pololetí r. 2021. Došlé
nabídky byly vždy hodnoceny buď ustavenou komisí, ne členy ZO, příp. členy ZO. Zpravidla
po pracovním zasedání ZO. Obálky byly otevírány v pořadí doručení. U každé nabídky byly
kontrolovány požadované doklady. Vybrána byla vždy firma s nejnižší cenovou nabídkou.
KV konstatuje, že průběh výběrových řízení byl po právní stránce v pořádku.
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Seznam výběrových řízení:
Studie sportovně relaxační areál
Dimense v.o.s
• 2021 leden
Cyklostezka Němčany
Ing. Holotík
• 2021 leden
Územní studie, lokalita Kopaniny Dimense v.o.s
• 2021 duben
Demolice č.p. 95
Nevybráno
• 2021 duben
Pořízení traktoru
Zálesí a.s.
• 2021 květen
Oprava chodníků Družstevní, Úvoz Petr Bajer
• 2021 květen
Demolice č.p. 95
Petr Bajer
• 2021 květen
Oprava komunikace ul. Nová
Swietelsky s.r.o.
• 2021 červen
Pozemky Horany
12 subjektů
• 2021 červen
Komunikace Horany
EDMA s.r.o.
• 2021 srpen (?)
Elektronická úřední deska
Group 24 Innovations s.r.o
• 2021 září

Ad 4) Uzavřené smlouvy
KV se seznámil se smlouvami, které byly uzavřeny v r. 2021. Všechny smlouvy byly řádně
projednány na jednotlivých schůzích ZO v 2. pololetí a je o nich záznam v usneseních. Jejich
texty jsou k dispozici v materiálech, které sloužily jako podklad pro zasedání ZO, podepsané
smlouvy jsou k dispozici v kanceláři účetní obce, popř. starosty obce. Nedostatky nebyly
shledány. Doba odvisení dokumentů na úřední desce byla dodržena.

Typ smlouvy

Počet
smluv
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 6
(neziskovky)
Prodej pozemků
4
Směna pozemků
5
Smlouva o smlouvě budoucí (Horany)
10
Smlouva o dílo
5
Oprava Větřák
1
Oprava ul. Nová
1
Pasport komunikace
1
Demolice domu čp. 95
2
Koupě traktoru
1
Územní studie Kopaniny
1
Oprava chodníků, Družstevní, Úvoz
1
Ukončení smlouvy s COOP
1
Nová smlouva – pronájem obchodu k 15. 6. 1
Pachtovní smlouvy
4
Věcná břemena
3

Poznámka
k dispozici na webu
obce Letonice
vše zaplaceno
2x zaplaceno
2x nedodáno

distribuční soustava
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Ad 5) Různé
Nebylo nic k projednání.

Zápis vypracoval: Jiří Příhoda, dne 12. 11. 2021
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