OBEC Bílovice-Lutotín
zápis ze zasedání kontrolního výboru č.2 dne 16.7.2015
Přítomni : předseda Petr Krupa
členové : Ing. Jiří Měchura, Pavel Synek, Eva Oščádalová, Stanislav Režný
Program jednání
1.A.Kontrola smluv
1.B.Kontrola veřejných zakázek
2. Pohledávky, systém vymáhání dluhů, obecní poplatky
3.A.Kontrola dodržování právních předpisů ostatních výborů
3.B.Kontrola dodržování obecně závazných vyhlášek a směrnic
4.A.Kontrola poskytnutí příspěvků
4.B.Kontrola rozsahu, aktuálnosti a kvality veřejných informací

1 A.Kontrola smluv














Smlouva o pronájmu obecní nemovitosti č.p.51 v Lutotíně
-smlouva upravena , poplatky za el.energii a plyn byly přehlášeny na nájemce
Smlouva obecní prodejna Bílovice
-platby za energie platí nájemce sám, přístupové cesty kolem obchodu udržuje obec
Dohoda o provozování veřejného pohřebiště s městem Kostelec na Hané
-nebylo dohledáno
Smlouva o pronájmu nebytových prostor v objektu OU v Bílovicích č.p.39
(Hanácká Pálenice)
-razítko, podpis v kopii zajištěno
Smlouvy s pracovníky z Úřadu práce Prostějov
- bez připomínek
Smlouva o dílo zpracování Územního plánu ze dne 1.12.2014 s Ing.arch.Petrem
Malý
-byla uzavřena a doložena
Smlouva o zpracování žádosti o dotaci na akci "Svážíme bioodpad z obce
Bílovice-Lutotín"
-smlouva obsahuje všechny náležitosti a byla schválena zastupitelstvem na zasedání
č.1/2015 usnesením č.10
Smlouva na opravu kapličky sv. Floriána v Bílovicích
-smlouva obsahuje všechny náležitosti a byla schválena zastupitelstvem na zasedání
č.1/2015 usnesením č.11
Podání žádosti o dotaci na projekt hřiště pro MŠ v přírodním stylu
-smlouva obsahuje všechny náležitosti a byla schválena zastupitelstvem na zasedání
č.2/2015 usnesením č.9

1.B.Kontrola veřejných zakázek
Obec má vytvořen profil zadavatele na stránkách MMR ( https://www.profilzadavatele.cz/profilzadavatele/obec-bilovice-lutotin_3022/ )
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2.Pohledávky, systém vymáhání dluhů, obecní poplatky



Poplatky za odpady
-nadále jsou vybírány poplatky za odpady a poplatky za psy.
Systém vymáhání dluhů
-obec nemá v současné době stanoven systém vymáhání dluhů a pohledávek
-KV doporučuje získat informace od okolních obcí, poté stanovit systém vymáhání
pohledávek, který projedná zastupitelstvo obce.

3.A.Kontrola dodržování právních předpisů ostatních výborů


Finanční výbor pracuje podle schváleného plánu činnosti

3.B.Kontrola dodržování obecně závazných vyhlášek a směrnic


Poplatky jsou vybírány dle obecně závazných vyhlášek vydaných obcí, odpady se
třídí.

4.A.Kontrola poskytnutí příspěvků


Příspěvek pro Domov důchodců Kostelec na Hané - bylo řádně odsouhlaseno na
veřejném zasedání zastupitelstva obce č2/2015 usnesením č.10,částka 18.800,-Kč byla
vyplacena.

4.B.Kontrola rozsahu, aktuálnosti a kvality veřejných informací


Funguje dle informačního zákona
– úřední deska Bílovice, Lutotín
– internetové stránky http://www.bilovice-lutotin.cz/
– vyhlášky, směrnice, kontakty jsou aktuální

Kontrolou web.stránek byla zjištěna aktuálnost úřední desky, povinně zveřejňovaných
informací a vydaných právních předpisů.

V Lutotíně dne 16.7.2015

Petr Krupa
Předseda kontrolního výboru

Zapsala: Eva Oščádalová
Zápis ověřil:
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