
KoNTRoLNí vÝeon zAsTUplTELsTvA oBcE nonušlce

zpnÁvn _ KoNTRoLAč.Ll2o22 ze dne L6.3.2022

Kontrolující: Pavla Havelková - předsedkyně výboru

Josef Karkoš - místopředseda výboru

Váctav Merta - čIen výboru

Za kontrolovanou osobu: Vlastimi! Šálený - starosta

1. Kontrola byla zahájena v 19:00 hod. v budově Obecního úřadu Horušice. Starosta obce
Horušice předložil ke kontrole dokumentaci dle požadavku Kontrolního výboru (dáte jen

,KV")

2. Předmět kontroly: Zápisy a usnesení z jednání ZO

Kontrola zápisů a plněníusneseníbyla provedena všemi členy KV.

KV provedl kontrolu zápisŮ a usnesení 70 za období prosinec 2021 (Usnesení č. L73/202L -

t93/202t).

A. kontrola zápisŮ Zastupitelstva obce Horušice

Kontrola byla zaměřena na dodržování jednotlivých ustanovení zákona č. t28/2000 Sb., o
obcích, v platném znění. Především se jednalo o dodržování formálních náležitostí zápisů,
vČetně podpisŮ starosty a místostarosty a ověřovatelů, dále o počet přítomných členů Zo,
schválený pořad jednání ZO, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení (§ 95 odst. r).
Kontrolováno bylo také dodržování ustanovení § 93 odst. 1 (zveřejnění informace o konání
zasedáňí ZO), § 95 odst. 1 (podpisy, počet členů ZO, schválený pořad jednání, průběh a
výsledek hlasování, přijatá usnesení), § 95 odst. 2(pořízení zápisu ze zasedáníZO do 10 dnů
po skončení zasedání).

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

B. kontro!a plnění usnesení Zastupitelstva obce Horušice

Usnesení č, t73 - t93l202I - splněno

Kontrola byla ukonČena dne 16. 3. 2022ve 20:00 hod. Zapsala: Pavla Havelková

Mgr. Bc, Pavla Havelková

Josef karkoš

václav Merta

N ámitky kontrolované osoby



Zápis z 1. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Horušlce

Zápis z ied nán í č. t l 2022

Datum a čas: 16. 3, 2022, 19.00 hod. Místo konání: zasedacímístnost OÚ Horušice

Přítomni (viz prezenční listina): Mgr. Bc. Pavla Havelková, Josef Karkoš, Václav Merta

Hosté: Vlastimil Šálený - starosta obce

Program jednání:

1) zahájení

2) KV provedl kontrolu, jejíž předmět a výsledky jsou uvedeny ve ZPRÁVĚ O KONTROLE č.

1,/2022 ze dne 1,6.3.2022 (samostatná příloha).

3) závěr

Průběh jednání:

1) zahájení

Předsedkyně výboru Mgr. Bc. Pavla Havelková zahájila jednání kontrolního výboru a prohlásila ho za
řádně svolané. Na jednání se dostavila nadpoloviční většina členů, tímto byl kontrolní výbor označen
za usnášeníschopný, Předsed kyně výboru představi la progra m jed ná ní.

2) kontrola zápisů a usnesení Zastupitelstva obce Horušice

Po kontrole a diskuzi bylo přistoupeno k hlasování.

USNESENÍ Kv č.1,/2022

Členové KV projednali a schválilivýsledek kontroly uvedený ve ZpRÁVĚ o KoNTROLEč.L/2o22 ze dne
16. 3. 2022 a pověřují předsedkyni KV k předložení výsledků kontroly a návrhu doporučení na
nejbližším zasedá ní ZO.

PRo: 3 PRoTl: O ZDRŽEL: 0

3) závěr

Předsedkyně KV poděkovala všem členům za účast a ukončila jednáníve 20.00 hod.

usnesení kv:

Č. 1,/2022 Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Horušice po projednání (3,0,0) schválil Zprávu o
kontrole č, t/2O22 Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Horušice,

Zápis vyhotovila: Mgr. Bc, Pavla Havelková - předsedkyně kontrolního výboru



Starosta obce Horušice byl seznámen s obsahem ZPRÁVY o KoNTRoLE č. Ll2022 dne 16. 3.

2022,

Vlastimil ŠátenY

starosta obce Horušice

Převzal dne: ].6. 3.2022


