Zápis č. 2 ze zasedání Kontrolního výboru OZ Zahořany
konaného ve dne 13.března 2019
Přítomni: p.Pavel Přecechtěl, předseda KV
p.Jaroslav Kulík, člen KV
pí. Pavlína Kadlecová, asistentka obce
p. Petr Nepraš, člen KV z důvodu nemoci omluven

Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola nesplněných usnesení z předchozího zasedání kontrolního výboru
kontrola plnění usnesení z veřejného jednání ZO Zahořany za první čtvrtletí 2019
kontrola obecně závazných vyhlášek a směrnic obce
kontrola stížností a jejich evidence

1.) Kontrola nesplněných usnesení zastupitelstva obce z předchozího zasedání KO
- usnesení č 2/2/2018 (nádoba na sběr tuků a oleje) – splněno
- usnesení 3/3/2018 (obnovení činnosti výjezdní jednotky SDH Zahořany ) – nesplněno, stále trvá
- usnesení 6/4/2018 (realizace dětského hřiště) – v řešení novým ZO, plnění úkolu pokračuje
- usnesení 7/1/2018 ( rekonstrukce vozovky v lokalitě Hora) – v řešení novým ZO

2.) Kontrola usnesení zastupitelstva obce Zahořany v roce 2019.

Usnesení z 1. zasedání ZO Zahořany z 7.1.2019
Bod č.1/1/2019) Předložení a odsouhlasení zastupitelstvem "Výroční zprávy o činnosti v oblasti
poskytování informací podle §18 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018“.
Usnesení č. 1/1/2019 - splněno 7.1 2019
Bod č.2/1/2019) Projednání zápisu z 1. zasedání kontrolního výboru ZO Zahořany ze dne 19. 12.
2018.
Usnesení č. 2/1/2019 - splněno 7.1 2019
Bod č.3/1/2019) Žádost o odkoupení pozemku p. č. 238/7 v k.ú. Zahořany u Mníšku pod Brdy.
Žádost předkládá MUDr. M.B.
Usnesení č. 3/1/2019 - splněno 7.1 2019
Bod č.4/1/2019) Schválení zadání k vypracování nabídky na dětské hřiště, na jehož realizaci by se
následně podala žádost o dotaci na MMR.
Usnesení č. 4/1/2019 – zadání k vypracování nabídky
Bod č.5/1/2019) Žádost o souhlas, podporu a dotaci běžeckých závodů „Zahořanská 10“. Žádost
předložil p. D.H. dne 31. 12. 2018.
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Usnesení č. 5/1/2019 - splněno 7.1 2019
Usnesení z 2. zasedání ZO Zahořany z 11.2.2019
Bod č. 1/2/2019) Odsouhlasení "Smlouvy DPP" pana P. N.
Usnesení č. 1/2/2019 - splněno 11.2 2019 – smlouva podepsána
Bod č. 2/2/2019) Žádost o vyjádření k napojení pozemků na vodovod, kanalizaci a k síti NN v k.ú.
Zahořany u Mníšku pod Brdy, p.č. 174. Žádost předkládá pan Z.CH.T., Praha 2.
Usnesení č. 2/2/2019 - splněno 11.2 2019
Bod č. 3/2/2019) Žádost o schválení stavby přípojky vodovodu a kanalizace pro p.č. 311/4 a 312 v k.ú.
Zahořany u Mníšku pod Brdy. Žádost předkládá pan J. Č.
Usnesení č. 3/2/2019 - splněno 11.2 2019
Bod č. 4/2/2019) Schválení strategického plánu rozvoje obce a plánu rozvoje sportu.
Usnesení č. 4/2/2019 - splněno 11.2 2019
Bod č. 5/2/2019) Schválení kupní smlouvy na prodej obecního pozemku p.č. 238/7, v k.ú. Zahořany u
Mníšku pod Brdy a smlouvy o smlouvě budoucí.
Usnesení č. 5/2/2019 - splněno 11.2 2019
Bod č. 6/2/2019) Schválení podání žádosti o dotaci na vybudování "Volnočasového hřiště pro rodiče a
děti v obci Zahořany" na MMR z programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova" z dotačního titulu
"117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku".
Usnesení č. 6/2/2019 - splněno 11.2 2019 – žádost předána na MMR
Bod č. 7/2/2019) Žádost o finanční příspěvek na nákup léčiv pro ošetření včelstev a udržování
techniky. Žádost předkládá Český Svaz Včelařů z.s. základní organizace Mníšek pod Brdy, 252 10.
Usnesení č. 7/2/2019 - splněno 11.2 2019 – dosud nebyl předložen Návrh darovací smlouvy –
příspěvek nebyl vyplacen
Bod č. 8/2/2019) Žádost o vyjádření k navrženému typu rodinného domku na parcele č.312 v k.ú.
Zahořany. Žádost předkládá J. Č., 252 29 Dobřichovice.
Usnesení č. 8/2/2019 - splněno 11.2 2019
Bod č. 9/2/2019) Žádost o dělení a zcelení pozemku na adrese Zahořany č. 72, dle přiloženého
"Geometrického plánu č. 543-301/2018". Žádost předkládá J. C., Praha 7.
Usnesení č. 9/2/2019 - splněno 11.2 2019

Usnesení z 3. zasedání ZO Zahořany z 4.3.2019
Bod č. 1/3/2019) Žádost o vyjádření k vrtům pro tepelné čerpadlo systému země-voda na p.č. 241/2,
k.ú. Zahořany u Mníšku pod Brdy. Žádost předkládá HS geo, s.r.o., Brno, 624 00.
Usnesení č. 1/3/2019 - splněno 4.3.2019
Bod č. 2/3/2019) Projednání a schválení Směrnice k veřejným zakázkám malého rozsahu.
Usnesení č. 2/3/2019 - splněno 4.3.2019, projednáno s platností od 4.3.2019
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Bod č. 3/3/2019) Projednání návrhu „Manipulačního řádu“ pro rybník Zahořany.
Usnesení č. 3/3/2019 - splněno 4.3.2019 – vyvěšeno na obecní vývěsce a internetových stránkách
Bod č. 4/3/2019) Žádost o dělení pozemků p.č.513/2 v k.ú. Zahořany.
Usnesení č. 4/3/2019 - splněno 4.3.2019
Bod č. 5/3/2019) Schválení objednávky na vypracování studie úprav objektu OÚ – koncepční návrh.
Usnesení č. 5/3/2019 - splněno 4.3.2019 – studie byla objednána 13.3.2019
Bod č. 6/3/2019) SDH Zahořany – výjezdová jednotka.
Usnesení č. 6/3/2019 – kontrolní výbor doporučuje řídit se metodikou pro obce k zřízení výjezdní
jednotky v souladu se Zákonem 133/1985 Sb - § 29 - nesplněno
Bod č. 7/3/2019) Schválení darovací smlouvy s SDH Zahořany.
Usnesení č. 7/3/2019 - splněno 4.3.2019 – darovací smlouva podepsána, kontrolní výbor doporučuje
dodržovat jednací řád obce především pak článek č.5 odstavec 3 a 4, ve smyslu zákona o střetu
zájmů. Kontrolní výbor doporučuje v textech darovací smlouvy pečlivě zvážit , důvod vrácení daru.
( konkrétně u této smlouvy odstavec Ustanovení o odvolání daru - není příliš vhodný )
Bod č. 8/3/2019) Žádost o souhlas se stavbou a připojením k inž. sítím na pozemku p.č. 304 v k.ú.
Zahořany u Mníšku pod Brdy. Žádost podává p. Z.V.
Usnesení č. 8/3/2019 - splněno 4.3.2019

3.) kontrola obecně závazných vyhlášek a směrnic obce Zahořany
Usnesením č. 2/3/2019- Zastupitelstvo obce schválilo a přijalo v plném rozsahu „Směrnici k veřejným
zakázkám malého rozsahu“ č.1/2019 s účinností od 4.3.2018.
Usnesením č. 3/3/2019- Zastupitelstvo obce schválilo a přijalo v plném rozsahu Vyhlášku č. 1/2019
Manipulační řád pro rybník Zahořany
Kontrolní výbor doporučuje ZO v nejkratším možném termínu aktualizaci Vyhlášky č. 4/2008 Požární řád z důvodu neaktuálnosti znění.

4.) kontrola stížností a jejich evidence
Byla provedena kontrola a evidence stížností.
Od zápisu č.1 - kontrolního výboru ze dne 19.12.2018 nebyla evidovaná žádná stížnost.

Usnesení kontrolního výboru
Kontrolou jednotlivých bodů z Usnesení ze zasedání ZO Zahořany na veřejných zasedáních zjistil
Kontrolní výbor tyto skutečnosti:
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