Kontrolní výbor obce Kaliště
futiSte S:
ondřeiov 25| 65

Zápis kontrolního výboru obce Katiště z kontroly provedené dne 26.1l.2014
oÚ xatiště, Kaliště 53

v budově

Složeníkontrolního ýboru:

-

IvanaKubrová-předsedkyně
Ing. Ladislav Vaněk - člen
Josef Honc ml. - člen

Dále přítomni:

-

Starostka obce _ [ng. Renata Kalcovská

Body jednání:

1.

2.

Usnesení č'.27l20I3 a Usnesení č,.28l20I3
Všechny smlouvy o pronájmu nemovitostí byly podepsány.
Usnesení č.612014 _Zámér pronájmu pozemků p.č. 1375, 1376 k.ú. Lensedly ap.č,.610|2,

1337llv k.ú. Kaliště u ondřejova Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ve spolupráci s právním zástupcem obce Kaliště bylo zahájeno jednání o projednání možnosti
rekonstrukce popř. lrystavění nového mostu přes dálnici Dl ve staničení24,33 km. Zároveň
s tímto probíhá jednání ohledně pronájmu pozemků.

3.

Usnesení č.22 _ Poskytnutí sponzorského daru osadě Merida
Smlouva byla podepsána dne 4.7.20|4.

4.

Usnesení č.2512014 - Dohoda o úhradě nákladů obci ondřejov v max. \.ýši 45.000
Dohoda byla podepsána dne 30'4.2014.

5.

Usnesení č.2812014 - Schválení závěrečného účtuzarok2013
Dne l3.10.20l4 byla podána na Krajs(ý úřad Středočeského kraje - odbor finanění kontroly
Zpráva o schválení závěrečného úětu a přijatých nápravných opatřeních.

6.

Usnesení č,.32l20I4 - Prodlouženínájemní smlouvy a změny frekvence plateb
Prodloužení nájemní smlouvy nebylo doposud podepsáno'

7,

Usnesení č,.50l20I4 - Smlouva o dílo na projekt Katiště kanalizace a
Smlouva o dílo podepsána l .I0.2014

8.

Usnesení č,,5ll20t4 - Smlouva o dílo projekt pffpojky kana|izace Kaliště
Smlouva o dílo podepsána l .I0.2014

-
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9.

Usnesení č.53/2014 - Příkaznísmlouva ,,Příprava a organizace ýběrového řízenína
zhotovite|e projektu - Energetická opatření objektu obecního úřadu Kaliště a jeho
následná administrace v podmink:ich oPŽPo.
Smlouva byla podepsána. Bude předložena na příštímkontrolním výboru.

č.54/20|4 _ Poskytnutí příspěvku pro SK Ša".'og
Smlouva byla podepsána dne |3,I0.2014

10. Usnesení

11.

Usnesení č. 58120|4 _ smlouva o pronájmu pozemků p.č. 79417
v k.ú. Lensedly panu Antonínu Čihákovi
Nájemní smlouva č,. 1l20I4 byla podepsána dne I7.|0.2014

a p.č. 794120,

oboje

- smlouva o pronájmu pozemku p.č.129215 v k.ú. Lensedly Ing. Pavlu
Vávrovi
Dne 3I.10.2014 byl Ing. Vávrovi zas|án kpodpisu Dodatek č. 1 a č.2 knájemní smlouvě

12. Usnesení č.59/2014

č. 4212002. Doposud nebyly podepsané Dodatky doručeny zpět.

13. Usnesení č.63/20|4 _ Uzavření smlouvy o dílo a předložení podkladu pro Rozhodní o

poskytnutí dotace sr.Žp čn
Smlouva o dílo číslo14207373 byla s fi MOZIS s.r.o. podepsána 20.1 I.2014
Příkazní smlouva - výkon TDI ,,Energetická opatření objektu obecního úřadu Kaliště.. byla
s p' Petrem Schnurpfeilem podepsána dne 20.1I'20|4.

14. Usnesení č. 55/2014 _ Pronájem pozemku st. 137, p.č. |101/2 a p.č. 110|126 v k.ú. Lensedly
a Usnesení č.6412014 - Nájemní smlouva o pronájmu KD Lensedly
Nájemní smlouva byla podepsána dne 2.|1.20|4'

15. Spisová služba

Byla provedena kontrola vedení spisové služby (přijatá a odeslaná pošta) k26.1|.20|4 - č, j.
66v20r4.
16. oprava zápisu kontrolního výboru ze dne I.8.2014 _ bod. č. 5
Usnesení č)' 5.7l20I3 - Dotace nebvla přidělena.
Zapsa|: Ivana Kubrová
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- Dotace hasiči

-

Ing. Ladislav Vaněkj

Josef Honc

ml.
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V Kališti dne 26,|1.2014
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I

Ivana Kubrová, předsedkyně kontrolního

ýboru

r.'

Ing. Renata Kalcovská, istarostka obce

