/---

zÁplsz leoruÁruí
rorurnoulíno
vÝgonuzEDNE18.10,
od 10,30
hod.v síd|e
obecního
úřaduve Strančicích

ÚČnsruícl:
Mgr.Michae|a
M|ádková,JosefJanovský,
Kateřina
H|aváčková

Program:
1. KontrolazápisuKV 07.06.2013
z, Kontrolausnesení
zastupitelstva
obce 2013,do dnešního
data
3. Kontrolausnesení
Radyobcerok 2013

Kontro|ní
výborkonstatuje,
žeje usnášeníschopný,
neboťjednání
se účastní
3
č|enové
kontroIního
výboru.
Předmětkontroly:
t. KontrolazáplsuKV 07.06.2013
R .12-05-02
KV Starostaobce spo|ečnost
condix kontaktova|a před|oži|
návrhyza úče|em
dořešení
převodukomunikací,
deve|oper
se dosudnevyjádřil.
R-12-07-03
KV Kontro|aprůběhu
rekonstrukce
proběh|a
sv. F|oriána
v 9l2Ot3,d|esdě|ení
starosty
obcehotovocca,80%o,
dobaukončení
rea|izacev t/2OL4,KVdoporučuje
s|edovat.
R-12-10-10KV konstatuje,
žeje k dispozicistavební
povo|ení,
prostředkynejsou
avšakrozpočtové
dostatečné
požadovaných
z důvodudodatečných
( odtokvodapod.),
opatření
KVdoporučuje
seznámits toutoskutečností
zastupiteIstvo
obce
R-t2-2z-o5
VŘ proběh|o,
avšakjednánís
vítězem
VŘ neved|o
k uzavřenísm|ouvy,
uzavřena
sm|ouva
s 2 uchazečem,
zakázka
realizována
2, Kontrolausnesení
zastupitelstva
obce 2013,do dnešního
data
zo 28.0t.2013
z 13-01.04d|esdě|enístarostyobceje sm|ouva
uzavřenaa budedo konceměsícepodánana
katastr
zo 13.02.2013
-viz zt3-o4-o5,schvá|eno
zt3.02-0t prodejčástipozemkuL22ltI8by|rea|izován
kvůlioddě|ení
parc'č.
GP a novému
72z/t55,k'ú.Strančice.

zt3-02-ot prodejčástipozemkuSt.666k.ú.Strančice
KV uk|ádástarostoviobce
neby|realizován'
( starosta
tutosm|ouvuv sou|adu
zastupite|stva
v termínu
do 31.3'2014
s usnesením
obceuzavřít
obce informova|.
Že p' Soukupje dlouhodobě
v zahraniční).
pozemek
parc.č.
zL3-o2-o3údržba
řešeno
obecníkomunikace
456lL a 486, prop|acenínák|adů
RadouobceR L3-I7v8l2ol3 pouzeodkazemna pověřením
Toto
úřaduozahájeníjednání.
předložit
neodpovídá
Raděobce tuto
usnesení
zastupite|stva
obce.KV uk|ádástarostovi
obce
prop|acení
nákladů'
záležitost
bezzbytečného
k
dořešení
odk|adu
zo 29.4,20t4bez zápisu
zo 10.6.2013
prodejpozemku!22lt55,k.ú.Strančice
z 13-04-05
rea|izován
viz'Z 13.02.01
zo 30.9.2013
fondem bez výs|edku,
s p'
z 13-05-05d|evyjádření
starostyobcejsouzatímjednánísPozemkovým
probíhajíjednání
Merhautem
kupnísm|ouvy
zacenu1000,-Kč(budepřed|oženo
do
o uzavření
zastupitelstva
obce),
3. Kontrolausnesení
Radyobcerok 2013,do 30.5.2013
R-]'3-01
bezzápisu
je možné'
přípojkau|'U naYráž/Bc.VěraS|avíkovápřipojení
R-13-02-04
rea|izováno,
- kana|izační
přípojky
R-13-02-09
v u|.Hrdinů
daturea|izovány.
a Družstevní
by|yk dnešnímu
přístavby
R-13-o2-1.o
VŘ na dokumentaci
Mš, smlouvauzavřena.
prodejčástipozemku722lLI8
R 13-03-02
viz Zt3-o2-olaZ 13.04-05,
by| rea|izován.
prodejčástipozemkuSt.666k.ú.Strančice
R 13-03-02
vizZt3-o2-o1.
by|schvá|en
a neby|
reaIizován'
Vizvýšekomentářk Z 13-02-01.
( překlepv čís|e
protivanda|ům,
R-13-03-06
d|e
usnesení,
žádost
o zakročení
správněR-13-04-06)
postuppři opakování
sdělení
starosty
k místnímu
za účast
doš|o
šetření
PCčRa ČD,dohodnut
incidentu
tohotodruhu.
pro výstavbyMš
R 13-o4-1oSmlouvao zhotoveníprojektové
dokumentace
a inženýrská
činnost
( totožný
byIauzavřena.
výs|edek
kontro|y
viz R-13-02.10)
R ]'3-05bezzápisu.
R 13-06bezzápisu.
R 13-07bezzápisu.
R 13-08bezzápisu.

R 13-09-01návrhnaodkoupenípozemku
parc'č.
228/7k,ú,
Strančice,
společnost
Črzpod
trafostanicí,
d|esdě|ení
starosty
obcese připravuje
na k před|ožení
zastupite|stvu
obce.
R ].3-]'0
bezzápisu.
R 13-1].06 věcinformační
portá|- jehozřízeni,
komunitní
tajemník
obcepožádaI
o sdě|ení
b|ižších
jsou
informací,
tyto
zpracovávány
ze stranyobce.
R 13-11-07
|avička
odstraněna
prostranství,
z veřejného
P. Mi|otabyl kontaktovánve věciveřejných
ku|turních
vystoupení
R 13-11-09návrhna změnuúzemního
p|ánu;
postoupeno
nazastupite|stvo
obceviz Z 13-05-05.
R 13-12-06
parc.192/4
výměnapozemků
jednání
( p. čermák)d|esdě|enív
a208lI k.ú.
Strančice
z důvoduzjištění
pozemku
(vedení
zatížená
kanaIizace).
- provedeno'
R ]'3-12-09
odstraněnízávad
v MŠd|ezprávyo Preventivní
požární
proh|ídce
- d|esdě|enístarosty
R 13-12-1'3
VŘ a uzavření
sm|ouvy
naopravya zhotovení
povrchů
komunikací
obce je prováděno.
- projednáno
R 13-13-01
návrhna zřízeni
(obecnesouh|asís
antényna budověško|y
umístěním
R1320-04)
- provedeno.
R 13-13-05
opravakomunikace
k č.p.
35 a 2 k.ú.oticeu Svojšovic
Da|šíjednání
kontro|ního
výboruse koná dne07.02.2014
od 8 hod.v prostorách
oÚ Strančice.

?(/-,un:tfrx'
Mgr.

KateřinaHIaváčková

S ez á p i s e m
souh|así:
bezvýhrad

bezvýhrad-

Jiříši

