Zápis č.o1l2o21
ze zasedání kontrolnÍho výboru obce Herink, konaného dne 26.09.2021

MÍsto konání:
Herink, U Petrklíče149
č.as konání:

od: 17:00

hod.

do: 18:00 hod.

Přítomni:
lng. Attila Szúcs, lng. šárka škarvadová, Jiří Horák
Z 3

čtenůkontrolního uýboru obce přítomno:3

Kontrolní výbor ie usnášeníschopný.
Nepfftomnl:

omluveni:0
neomluveni:0
Předsedající:
Attila Szúcs - předseda kontrolního uýboru
1.

ZaháJení a přivítání členů
Předseda kontrolního výboru přivítal členy a zahájil zasedání

2.

Určeníověřovatelů zápisu a zapisovatele
ověřovatelé: tng. šárka Škarvadová, Jiří Horák
Zapisovatel: lng. Attila Szúcs

Návrh usnesení:
Kontrolní ýbor obce Herink schvaluje následující ověřovatele a zapisovatele zápisu
ověřovatelé: lng. šárka škarvadová, Jiří Horák
Zapisovatel: lng. Attila Szúcs
Htasování:

pro:
lng. Attila Szúcs, lng. Šárka Škarvadová, Jiří Horák
proti:
nikdo
zdrželise: nikdo
nepřítomen: nikdo

Usnesení č. 1 bylo kontrolním výborem schváleno

3.

Schválení programu
Předsedající seznámil přítomnés návrhem programu

t.

2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení a přivítání členů
Schválení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Schválení programu
Podněty, podezření, nesoulad se zákonem pro případné kontroly

Plánované kontroly
Diskuze

Návrh usnesenÍ:
L

n

7Ápis é.o1l2o21

ze zasedání kontrolního výboru obce Herink, konaného dne 26.09.2021
Kontrolní rnýbor obce Herink schvaluje následující program zasedání:
1. Zahájení a přivítání členů

2.
3.
4.
5.
6.

Schválení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Schválení programu

Podněw, podezření, nesoulad se zákonem pro případnékontroly
Plánované kontroly
Diskuze

Hlasování:

pro:
proti:
zdrže]i se:

lng. Attila Szúcs, lng. šárka škarvadová, Jiří Horák

nikdo
nikdo

nepřítomen: nikdo
Usnesení č. 2 bylo kontrolním výborem schváleno

4.

Podněty, podezření, nesoulad se zákonem, pro případné kontroly
Kontrolní v,ýbor dostal ke kontrole dva podnětY.

a)
b)

Podnět od zastupitelky pí. Schwarzmayerové - provádět kontroly všech smluv před
podpisem a kontrolu také zaměřit na dodržení všech legislativních postupů při zavádění
nových smluv
Podnět od občanůna kontrolu usnesení č.7 ze zastupitelstva konané 76.2.202l.
,,Projedn#tí dohody o zajištění povinné škotní docházky v ZŠzřizovaných městem

Jesenice"
Usnesení:

Zastupitelswo obce schvaluje dohodu o zajištění povinné školní docházky s městem
Jesenice dle předloženého návrhu a zplnomocňuje starostu k podpisu této dohody.
Návrh usnesení k bodu a:
Kontrolní v'ýbor obce Herink bude provádět kontro]u smluv před podpisem a dodržování
všech legislativních postupů při jejich zavádění
Hlasování:
pro:

nikdo

proti:

lng. Attila Szúcs, !ng. šárka škarvadová, Jiří Horák

zdrželise:

nikdo

nepřítomen

nikdo

Usnesení č. 3 nebylo kontrolním výborem schváleno
Návrh usnesení k bodu b:

Kontrolní vrýbor obce Herink provede kontrolu daného podnětu
prostředniďvím předsedy kontro|ního v'ýboru.
2

{::

a

provede ji

?t
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Hlasování:

pro:
proti:
zdrželi se:

lng. Attila Szúcs, lng. Šárka Škarvadová, Jiří Horák
nikdo
nikdo

nepřítomen: nikdo

Usnesení č.4 bylo kontrolním výborem schváleno

5.

Plánované kontroly
Provést kontrolu usnesení zastupitelsWa obce Herink za poslední období

Návrh usnesení:
lng. šárka škarvadová provede kontrotu usnesení zastupitelstva obce Herink za posIední období.

Hlasování:

pro:
proti:
zdrželi se:

lng. Attila SzÚcs, lng. šárka Škarvadová, Jiří Horák

nikdo
nikdo

nepřítomen: nikdo

Usnesení č. 5 bylo kontrolním výborem schváleno
6. Diskuze
Návrh příštíchkontrol- nová garáž, MŠ

Zápis rryhďoven dne:

26.0s.20?t
Zapsal:
!ng. Atti|a Szúcs:

ověřovatelé zápisu:
tng. šárka škarvadová:

JA'\

Jiří Horák:

Předseda kontrolnÍho výboru:
lng. Attila Szúcs:

3

