Zápis z jednání Kontrolního výboru obce Písková Lhota ze dne 19.9.2018
V souladu se schváleným plánem kontrol se dne 19.9.2018 sešel kontrolní výbor obce Písková
Lhota.
Přítomni:

Monika Němečková
Jana Kovaříková
Naděžda Pekárková

1) Byla provedena kontrola plnění usnesení zjednání zastupitelstva obce od ustavujícího
zasedání dne 25.4.2018 do 17.10.2018 tj. zjednání dne 28.6.2018, 31.5.2018 a22.8.2018 čísla
zápisů 3/2018, 4/2018 a 5/20 18.
Všechna usnesení přijatá na výše uvedených jednáních byla splněna s výjimkou:
z 3/2018 u 28/2018 realizace plechové haly
z 3/2018 u 29/2018 prodej sekačky Van
—

—

2) V uvedeném období byla vydána tři rozpočtová opatření 1/2018, 2/2018 a 3/2018. Všechna
byla řádně projednána zastupitelstvem obce a zveřejněna na úřední desce www.piskova
lhota.cz

3) Byla provedena kontrola správnosti vyhotovování zápisů z jednání zastupitelstva obce
s následujícími nedostatky: chybné číslování usnesení v zápise ze dne 28.6.2018 od č.
usnesení 24/2018 se číslování opakuje viz, zápis zjednání ze dne 30.5.20 18, následně chybná
návaznost v zápise ze dne 22.8.2018.
Návrh opatření: Opravit číslování usnesení v zápisech 4/2018 a 5/2018, vyvěsit opravu na
úřední desce.

4) Z diskusních příspěvků (dotazů) občanů uvedených v jednotlivých zápisech bylo na
všechny odpovězeno na místě s návrhem řešení, případně již byly vyřešeny vyjma:
3/2018
upozornění na špatný stav komunikace V Hájích
4/2018
návrh na značku se sníženou rychlostí v ulici Spojovací
-

-

5) Byly vydány tyto obecně závažné vyhlášky: místní poplatek ze psů
o nočním klidu
požární řád obce
o odpadu
Všechny byly řádně projednány a schváleny ZO.
-

-

-

-

6) ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2018, střednědobý rozpočtový výhled 2018
2020 a strategický plán rozvoje sportu do 2025 (chybně uvedeno na www na úřední desce
do 2015, nutná oprava).

—

7) Byla zřízena povodňová komise, kterou odsouhlasilo

Zo.

8) Kontrolní výbor provedl revizi plnění usnesení, která nebyla splněna z roku 2017
příloha toto zápisu.

—

viz.

Se závěry provedené kontroly byla seznámena starostka obce Alena Rosenbergová a účetní
obce Ing. Dana Matějčková.

Podpisy:
Alena Rosenbergová
starosta obce
Ing. Dana Matěj čková
účetní obce
Ing. Monika Němečková
předsedkyně kontrolního výboru
Jana Kovaříková
členka kontrolního výboru
Naděžda Pekárková
členka kontrolního výboru

Zapsala: Monika Němečková dne 10.10.2018
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