Zápis z2, iednání Kontro!ního výboru Zastupitelstva obce Horušice
7ápis z jed

ná n í č. 2 l

2022

Datum a čas: ].. 6. 2022, 19.00

hod.

Místo konání: zasedací místnost OÚ Horušice

Přítomni (viz prezenčnílistina): Mgr. Bc. Pavla Havelková, Josef Karkoš, Václav Merta
Hosté: Vlastimil Šáten,i - starosta obce

Program jednání:
1) zahájení

2) KV provedl kontrolu, jejížpředmět a výsledky jsou uvedeny ve ZPRÁVĚ

o KONTROLE

č,

2/2022 ze dne 1,.6.2022 (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 nadpolovičnívětšina členů,tímto byl kontrolnívýbor označen
za usnášeníschopný. Předsedkyně výboru představila program jednání.
2) kontrola zápisŮ a usnesení Zastupitelstva obce Horušice

Po kontrole a diskuzi bylo přistoupeno k hlasování.
USNESENÍ Kv č. Il2o22

o KONTROLE č.2l2o22 ze dne
6, 2022 a pověřují předsedkyni KV k předložení výsledků kontroly a návrhu doporučení na

ČlenovéKV projednali a schválili výsledek kontroly uvedený vb zpnÁvĚ
1,.

nejbližšímzasedání ZO.
PRo:

3

PRoTl:

o

ZDRŽEL: o

3) závěr

Předsedkyně KV poděkovala všem členůmza účasta ukončila jednáníve 20.00 hod.

usnesení kv:

Č.2/2022 Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Horušice po projednání (3,0,0) schválil Zprávu
kontrole č.2l2O22 Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Horušice.

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

o

KoNTRoLNí vÝgon zAsTUplTELsTvA oBcE Honušlcr

zpnÁvR - KoNTRoAč.2l2o22 ze dne L.6.2022
Kontrolující: Pavla Havelková - předsedkyně výboru
Josef Karkoš - místopředseda výboru
Václav Merta - člen výboru
Za kontrolovanou osobu: Vlastimit Šálený - starosta
1. Kontrola byla zaháiena v 19:00 hod. v budově Obecního úřadu Horušice. Starosta obce
Horušice předIožil ke kontrole dokumentaci dle požadavku Kontrolního v,ýboru (dále jen

,KV")
2. Předmět kontroly: Zápisy a usnesení z jednání ZO
Kontrola zápisů a plněníusnesení byla provedena všemi členy KV.

KV provedl kontrolu zápisů a usnesení ZO za období leden až květen 2022 (Usnesení č.
L94/2022 - 2LIl2o22|.
A. kontrota zápisů Zastupitelstva obce Horušice
Kontrola byla zaměřena na dodržování jednotlivých ustanovení zákona č. L28/2OO0 Sb., o
obcích, v platném znění. Především se jednalo o dodržování formálních náležitosť zápisů,
včetně podpisů starosty a místostarosty a ověřovatelů, dále o počet přítomných členůZO,
schválený pořad jednání ZO, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení (§ 95 odst. 1).
kontrolováno bylo také dodržování ustanovení § 93 odst. 1 (zveřejnění informace o konání
zasedání ZO), § 95 odst. 1 (podpisy, počet členůZO, schválený pořad jednání, průběh a
výsledek hlasování, přijatá usnesení), § 95 odst. 2(pořízení zápisu ze zasedáníZO do 10 dnů
po skončenízasedání).
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
B. kontrola plnění usnesení Zastupitelstva obce Horušice

Všechna usnesení jsou splněna nebo ve fázi plnění.
C. kontroIa vybíránímístního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
využívánía odstraňování komunálních odpadů, za odvádění odpadních vod

Kontrola byla zaměřena na vybíránímístníchpoplatků v roce 2021,.
Poplatky byly řádně vybrány.

Kontrola byla ukončena dne 1.
Mgr. Bc. Pavla Havelková
Josef karkoš

václav Merta

hod. ZapsaIa: Pavla Have!ková

Námitky kontrolované osoby
Starosta obce Horušice byl seznámen s obsahem zpRÁVy
2022,

Vlastimil Šálený
starosta obce Horušice
Převzaldne: j.. 6.2022

o

KONTROLE č.2l2o22 dne 1. 6.

