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zÁpls
městyseMoravskáNováVes
z 9. zasedáníKoNTRoLt.tíHo
WgoRu zastupite|stva
ve dnech8. a 13.3.2012
uskutečněného
Přítomni:

Ing.RadekVaněk
lng.PavelZugar

Program:
1. Formá|níkontro|azápisůz jednáníradyměstyse.
Sb. při kácenídřevin
2. Kontro|adodrŽovánÍ
zákona č,.11411992
na rok2012
3. Kontro|apostupupři stanoveníceny stočného
předpisův ob|astiBozP a v ob|astipracovně_právníchvztahů
4. Kontro|adodrŽování
v organizaciS|uŽby'p'o.

uýboru
by|ozahájeno19.30hodin'
Jednáníkontro|ního
512012
Usnesení}<\I
uýborkonstatuje,
Že prověřenézápisy z jednánírady městysejsou pořizovány
Kontro|ní
v platném
znění.
Sb.'obcích,
správněd|eznění$101zákonač.12812000
Hlasování:

2_PRO

O _ PROTI

0 _ ZDRŽEL sE

Kontro|ní
uýborproved|namátkovoukontrolupřípadŮkácenídřevin,kdy o káceníŽádá Městys
Moravská Nová Ves jako v|astníkpozemkŮ,na ktenýchpokácenédřevinyrostou.Jedna|ose o
kontro|udodrŽovánízákonai,. 114|1992sb. při kácenídřevin,existencesprávníhorozhodnutí
a
plněníjehopodmínek(termíny
náhradnívýsadbyapod.)'
kácení,p|něnínařízené
Usnesení l<v 612012
Kontro|nívýbor konstatuje,Že prověřenépřípadykácení dřevin rostoucíchna pozemcích
Sb.,v platném
znění'Kontrolnívýbor
městyseby|yprovedenyd|eznění$8 zákonač.114|1992
obce, u|oŽené
upozorňuje,Že neby|odo|oŽenoŽádnéprovedenínáhradnívýsadbyv intravi|ánu
správnímorgánem,a žev někteých případechvypršíu|oŽenýtermínjiŽ v dubnutohotoroku.
O _ PROTI
Hlasování
2_PRO
0 _ ZDRŽEL sE
Ve spo|uprácis paní Martinou |mrichovou(úÓetníS|uŽby' p.o.), která přítomnýmč|enům
qýboruposkýnu|apotřebnémateriá|ya odpovědě|ana dotazy' by|a provedena
kontro|ního
pro rok 2012 a kontroladodrŽovánípředpisův oblasti BozP
kontrolastanoveníceny stočného
a v ob|astipracovně-právníchvztahův organizaciS|uŽby,p.o.
výborusdě|eno,Že.
na rok 2012 by|okontro|nímu
V ob|astiurčení
ceny stočného
. kalku|aceceny stočného
panem
provedena
RNDr' MiroslavemVeselým, kteý je
byla
zároveňodbornýmgarantemprovozuobou ČoV městyse,
. kalku|acesprávněvycháze|az ekonomickýchúdajů
za rok2010.
vypočtenou
Z před|oŽeného
materiáluvyp|ývá'Že podstatnouinformacíov|ivňující
cenu (z asi
jejich
je
přímo
(obs|uha
ěinnost
Čov)
50%) výšemzdovýchnák|adůna zahrnutézaměstnance,
ředite|)souvisís agendouodpadníchvod. Do před|oŽené
ka|ku|aceby|o
či nepřímo(účetní,
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započteno3,5 pracovníka.Pod|e informacepaní |mrichové
by|ototo číslostanovenopanem
Vese|ýmtakto:
. 2x 1 pracovník(2x obs|uhaČou,
. 3x 0,5 pracovníka(ředitel,účetní,
odbornýgarant).
Usnesení Kv 712012
Kontro|ní
uýborkonstatuje,Že zahrnutí0,5 zaměstnance(podí|odbornéhogaranta)je sporný,
protoŽetentoč|ověkneby|a nenív zaměstnaneckém
poměruse S|uŽby,p.o.a doporucujeda|Ší
moŽnostsankceod finanÓníhoúřadu.
ověřenísprávnostika|ku|ace
s cí|emminima|izovat
Kontro|níuýbor dá|e upozorňuje,že v současnédobě má S|uŽby,p.o. pouze jednoho
zaměstnance,kteý má v pracovnínáp|niuvedenuČinnost,,obs|uha
Čov...
Hlasování:
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Kontro|nívýbor dá|e zkontro|ova|
vedenízaměstnaneckéagendy (pracovnísmlouvy,náp|ně
práce, evídence řidičskýcha profesníchprůkazůzaměstnancŮ,povinná ško|eníapod.) a
pIatnostzákonem stanovenýchrevizíu pouŽívaných
spotřebičů
a měřícíchpřístrojů'
Usnesení }<\I812012
Kontro|nívýbor konstatuje,Že v průběhukontro|ysice by|y zjiŠtěnydí|čí
nedostatky(např.
některéchybějícírevize, náp|ně práce apod.), a|e S|uŽby,p'o. ciní kroky vedoucí kjejich
neprod|enémuodstranění.Kontro|níuýbor ověří odstraněnínedostatkůběhem své da|ší
kontro|ní
akce v roce 2012.
Na zák|adě podnětu od občanůby|a provedena kontro|aodbornézpůsobi|ostiobs|uhy
manipu|átoruFaresin FH 6'28. Kontro|ní
výbor konstatuje,
Že pracovníkje pouze zaško|enpro
obs|uhu vysokozdviŽného
vozíku' Dle písemnéhovyjádření|nstitutuodbornéhovzdě|ávání
v Brně je k obs|uzeuvedenéhostrojenutnéřidicskéoprávněnískupiny C a strojnickýprůkaz.
předpisŮv ob|astiBOZP
Kontro|ní
uýborse domnívá,Že v tomtopřípadědocházík porušování
provozu. Kontro|nívýbor doporucujeneprod|eněprovéstověření a
a zákona o si|ničním
dop|nění
odborné
způsobiIosti
obs|uhyuvedeného
stroje.
Hlasování.
2_PRO
O _ PROTI
0 _ ZDRŽEL sE
Jednáníkontrolního
uýborubyloukoncenove 22'00hodin
V Moravské

Vsidne 13.3.2012
.\..

,,
/il/

f"j
t/

Mgr. Bc. Marek Košut,sÍ
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