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Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 25. června, 2015. 

 

Přítomni: E. Holečková, H. Fuchsová, T. Pýcha, Z. Vostřel, J. Pavliš 

Omluveni: A. Pumprová 

Agenda: 

1. Seznámení a případné doplnění výsledků kontroly pohledávak  
2. Příprava a organizace dalších kontrol dle Plánu činnosti 
3. Externí kontroly z Ústeckého kraje 

 
Závěry jednání: 

1. Zápis z provedené kontroly pohledávek a dluhů vztahů byl diskutován a vzat na vědomí 
bez připomínek. 

2. Další kontroly budou řízeny takto: 
a. Kontrola dodržování právních předpisů ostatních výborů a komisí  

– Tomáš Pýcha 
b. Kontrola dodržování obecně závažných vyhlášek a směrnic. Seznam všech 

obecních vyhlášek je k dispozici na obecním web portálu. Je třeba ověřit jeho 
aktuálnost. 
 - Tomáš Pýcha 

http://www.velke-brezno.cz/vyhlasky 
c. Kontrola poskytnutí příspěvků – Eva Holečková 
d. Kontrola rozsahu, aktuálnosti a kvality veřejných informací – Jiří Pavliš 
e. Kontrola hospodaření s majetkem (hmotný, nehmotný, finanční) – Anna 

Pumprová 
3. Obsah a rozsah kontroly připraví jednotliví členové KV tak, aby po dohodě s pracovníky 

OÚ, bylo možno provést kontroly do konce září 2015. 
4. Návrh obsahu kontrol bude konzultován s ostatními členy KV a předseda poté pošle 

oficiální email starostovi obce. 
5. Kontrolní výbor vzal na vědomí informace o provedených kontrolách odbory Ústeckého 

kraje: 
a. kontrola  Odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu pro Ústecký kraj, 

který kontroloval vydávání rybářských lístků a bylo shledáno, že agenda je vedena na 
dobré úrovni a nebyly shledány žádné závady 

b. kontrola Odboru kontroly krajského úřadu pro Ústecký kraj, který kontroloval použití 
dotace na mzdové výdaje a výdaje na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sdboru 
dobrovolných hasičů - JPO II Velké Březno s tím závěrem, že v souladu s požadavky 
poskytovatele byly chybně použity prostředky ve výši  2.180.840,-  Kč. 

 
 

http://www.velke-brezno.cz/vyhlasky
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Přílohy:  

- Prezenční listina  

 

Za Kontrolní výbor:  

Jiří Pavliš, předseda 
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