Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dubany
Zápis č. 4/2020

Datum a místo konání: 28. 12. 2020 v 18:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Dubanech
Přítomni: Martin Hurdálek, Richard Macko, Eliška Zelinková, přítomni tři členové KV ze tří, KV je
usnášeníschopný.

Program jednání:
1. Zahájení jednání a seznámení s programem
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce za období září 2020 – prosinec 2020
3. Závěr
1. Zahájení jednání a seznámení s programem
Předseda výboru přivítal přítomné členy kontrolního výboru a zahájil jednání.
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce za období září 2020 - prosinec 2020
Členové kontrolního výboru provedli kontrolu plnění usnesení, vzešlých z veřejných zasedání
zastupitelstva, konaných ve dnech 29. 09. 2020 a 08. 12. 2020. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady.
KV provedl kontrolu elektronické úřední desky, povinně zveřejňovaných informací a údajů dle zákona
č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolou
nebyly zjištěny žádné závady.
Stran bodu 6 Zápisu ze zasedání OZ ze dne 29. 9. 2020, ve kterém starostka uvádí, že na základě sdělení
VAK a.s. Pardubice není potřeba opravovat sítě v komunikaci v nové ulici kontrolní výbor prohlašuje,
že nelze spoléhat pouze na vyjádření správce těchto sítí, neboť jistě není v jeho ekonomickém zájmu
tyto na své náklady opravit. Správce sítí, s ohledem na stav kanalizačního řadu, jezdí v pravidelných
intervalech tento řad pročišťovat a obyvatelé „nové ulice“ jistě stvrdí, že problémy s odtokem splašků
stále přetrvávají, což nekoresponduje s tvrzením správce, že kanalizační řad je v pořádku a nepotřebuje
jakoukoliv úpravu. KV doporučuje provést revizní posudek nezávislou osobou, který zdokumentuje
faktický stav předmětných sítí. Na základě toho posudku by pak mohlo vzejít rozhodnutí, zda
rekonstruovat pouze komunikaci, nebo komunikaci včetně sítí v ní uložených.
3. Závěr
Předseda KV poděkoval přítomným členům KV a ukončil zasedání v 20:00 hod.

Zápis vyhotovil: Martin Hurdálek, předseda výboru, v.r.
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