Zpráva kontrolního výboru č. 1
– vypracoval pan RNDr. Jiří Malý (10.3.2011)
Jelikož schůzka kontrolního výboru bude svolána až po veřejném zasedání na 16.3.2011 ve 20 hodin v klubovně
JSDH Štěchovice, vypracoval předseda kontrolního výboru samostatně určitý přehled a přednesl své připomínky
k jednotlivým usnesením, které se jeví jako nesplněné, dne 10.3. 2011 na 4. Veřejném zasedání zastupitelstva
v jídelně MŠ ve Štěchovicích.
1.
Usnesení zastupitelstva ze dne 30.11. 2010 :
Bod. č. 16 – schválení zahájení výběrového řízení na provozovatele vodovodů a kanalizace
Návrh : tento bod přesunut na 3. Veřejné zasedání
Hlasování : Pro:13, Proti:0, Zdržel se:0
Usnesení: ZM schvaluje nové projednání a zařazení tohoto bodu na 3. Veřejném zasedání
Kontrola: 17.12. 2010 na 3. Veřejném zasedání zastupitelstva se tento bod na programu neobjevil, ani na
programu 4. Veřejného Zasedání ZM není uveden – výzva k vysvětlení
V JEDNÁNÍ – viz zápis rady městyse ze dne 3.2. - rada navrhuje zastupitelstvu provozování vodovodu a kanalizace
vlastními silami
2.
Diskuze na veřejném zasedání ZM 30.11. 2010:
- žádost obce o kontejner na krabicové obaly a baterie (tetra pack)
Kontrola: dotaz na situaci, zda zařídily či zařídí pracovnice obecního úřadu – stanovisko starosty
V JEDNÁNÍ, NESPLNĚNO
3.
Veřejné zasedání ZM Štěchovice 17.12. 2010 v Masečíně v hostinci U Cihelků)
Kontrola: Všechna usnesení ze 17.12. 2010 byla vyhodnocena jako splněna – na schůzce kontrolního výboru bude
navrženo, aby všechna usnesení znovu prověřili všichni členové.
4.
Zasedání rady městyse 3.2. 2011
3. bod jednání: Zveřejnění záměru pronájmu vodovodu a kanalizace
- zveřejnění záměru o provozování vlastními silami a předložení ke schválení zastupitelstvu
Kontrola: není na programu dnešního veřejného zasedání zastupitelstva (10.3.2011)
BOD Č. 8 – PŘEHLED INFRASTRUKTURY MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE – na zasedání občané i zastupitelé seznámeni se
situací
5.
Zasedání rady městyse 3.2. 2011
6. bod jednání: Pověření pana Čapka pro jednání o pozemcích pod ČOV v Masečíně a ostatních pozemcích v držení
Povodí Vltavy
Kontrola usnesení rady na veřejném zasedání – dotaz na pana Čapka
V JEDNÁNÍ, PROZATÍM NEUZAVŘENO

6.
Zasedání rady městyse 3.2. 2011 – různé:
- starosta předložil požadavek občanů na zřízení zastávky autobusů na znamení v Zadních koncích ve Štěchovicích,
požadavek má relevantní zdůvodnění e je potřeba ho přednést na patřičných místech (Dopravní odbor, Policie ČR
atd.)
- školská rada zastoupena panem ing. Šedivým požaduje předložit transparentní vedení hospodaření ZŠ a upřesnění
mandatorních výdajů na ZŠ a MŠ, zároveň požaduje, aby bylo vypsáno výběrové řízení na školnický pár a byla
provedena revize kotelny (neustálé přetápění a nemožnost regulace)
Kontrola: dotaz na veřejném zasedání zastupitelstva 10.3.2011, jestli jsou jednotlivé body řešeny
- ZASTÁVKA NA ZNAMENÍ V ZADNÍCH KONCÍCH: V ŘEŠENÍ – PROBĚHLA SCHŮZKA ZÁSTUPCŮ MĚSTYSE SE ZÁSTUPCI
Z DOPRAVNÍ ODBORU A POLICIE ČR. PROŠLI SPOLEČNĚ MÍSTA VE ŠTĚCHOVICÍCH URČENÁ NA ZÁKLADĚ PODNĚTŮ
OBČANŮ. ČEKÁ SE NA VYHODNOCENÍ SITUACE
- POŽADAVKY ŠKOLSKÉ RADY: V ŘEŠENÍ – ROZPOČTOVÝ VÝBOR STANOVIL TERMÍNY SCHŮZEK PO DOHODĚ
S ŘEDITELKOU ZŠ A MŠ – PROBĚHNE JEDNÁNÍ
- KOTELNA: REVIZE PROVEDENA, ZÁVĚRY – VYSOKÝ ÚNIK TEPLA, NUTNÉ NOVÉ TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ, NUTNÁ
HLOUBKOVÁ REVIZE
7.
Zasedání rady městyse 28.2.2011
Bod č. 7 – vyúčtování elektřiny za rok 2010
- pan Zeman upozorňuje na vysoký odběr v knihovně v Masečíně – nutná kontrola, pan Sládeček byl pověřen
kontrolou situace v budově č.p. 199 v Masečíně, pan Čapek prověří smlouvu s dodavatelem elektřiny
Kontrola: dotaz na veřejném zasedání na pana Čapka a pana Sládečka
KONTROLA OBJEKTU PROVEDENA – PANÍ MARKOVÁ S P. ANDRLEM A SAMOSTATNĚ PAN SLÁDEČEK
- NA ZASEDÁNÍ ZVEŘEJNĚN ZJIŠTĚNÝ STAV(BUDOVA PRÁZDNÁ V HORNÍM PATŘE, DOLE NEVYUŽÍVANÉ ZŘÍZENÉ
INFOCENTRUM A V MENŠÍ MÍSTNOSTI KNIHOVNA, DÁLE SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ VČ. SPRCHOVÉHO KOUTU – VÝZVA
OBČANŮM MASEČÍNA, ABY NAVRHLI ZPŮSOB VYUŽITÍ TOHOTO OBJEKTU
8.
Zasedání rady městyse 28.2.2011
Bod č. 10 - Momentální stav hřbitova ve Štěchovicích
- podle zákona lze neobhospodařené hroby odejmout po 2 letech od výzvy
- pohřbívání občanů z okolních obcí: spadají pod štěch. farnost, ale nemohou tu být pohřbíváni
p.Čapek pověřil p.Malého k sestavení nové vyhlášky o pohřbívání zohledňující reálnou skutečnost (viz výše)
Závěr kontroly: p Malý dosud nesplnil
V ŘEŠENÍ
9.
Zasedání rady městyse 28.2.2011
Bod č. 13 C. Provozní řád parkoviště
- p.Bechyně zařídí pořízení INFO TABULE s ceníkem, včetně dodatku –15 minut parkovné zdarma na výběr
z bankomatu
Kontrola - dotaz na splnění – p. Bechyně
SPLNĚNO: GRAFICKÝ NÁVRH INFO TABULE SCHVÁLEN, INFO TABULE ZADÁNA DO VÝROBY
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přehled zpracoval pan Jiří Malý, po veřejném zasedání doplnila paní Olga Hlaváčková.
Celý výbor zpracuje po 16.3.2011 novou zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání Rady i Zastupitelstva městyse
Štěchovice.

