Kontrolní výbor městyse Litenčice – Strabenice
Zápis z jednání dne 13.1.2009
Přítomni: Zapletal Luděk, Zavadil Petr, Otruba Zdeněk, Smažinka Josef
Program:
1/ Kontrola nesplněných úkolů ze zápisu z jednání komise dne 6.12.2007:
Ze zápisu předešlého zasedání (6.12.2007) nebyly splněny tyto úkoly:
bod č. 2
- usnesení ze dne 15.6.2007 bod č.1 (č.j.09/2007) – převod obecní studny před
nemovitostí p.Nezdařila do jeho vlastnictví – NESPLNĚNO z důvodu neaktuálnosti řešit
tento převod – navrhovaný termín splnění do konce roku 2009, pokud nebude převod
proveden do udaného termínu, bude navrženo zrušení tohoto bodu usnesení
Bod č. 4
- Usnesení ze dne 24.8.2007 bod č.2 (č.j.11/2007) – bezplatný převod pozemků
z pozemkového fondu na obec Litenčice p.č. 1401, 1432 – NESPLNĚNO z důvodu
stěhování pozemkového fondu ve Zlíně a vyskytující se problémy se souhlasem
odprodeje současných majitelů pozemků což je základ pro vyřešení tohoto usnesení navrhovaný termín splnění do konce roku 2009
Body č. 1,3 a 5 ze zápisu zasedání KV 6.12.2007 byly SPLNĚNY.
2/ Kontrola plnění usnesení a úkolů vzešlých z jednání obecního zastupitelstva
městyse Litenčice za období prosinec 2007 až prosinec 2008
1/ Usnesení ze dne 14.3.2008 bod č.4 (č.j.18/2008) – odprodej obecního domu č. 72
v Litenčicích – NESPLNĚNO z důvodu řešení vynětí pozemku z půdního fondu připadající
k rodinému domu – navrhovaný termín prodeje do konce roku 2009
2/ Usnesení ze dne 31.7.2008 bod č.1 (č.j.22/2008) – úvěr ve výši Kč 400 000,- pro
spolufinancování dotací ze SZIF NEBYL A NEBUDE čerpán
3/ Usnesení ze dne 11.12.2008 bod č.3 (č.j.26/2008) – nákup 3ks stolků a 18ks židliček
do MŠ v Litenčicích – bude provedeno v 1Q 2009
4/ Usnesení ze dne 11.12.2008 bod č.4 (č.j.26/2008) – zpracování plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací dle § 4 zákona 274/2001 sb., pro Litenčice a Strabenice – termín
do polovony roku 2009

Všechna další usnesení za sledované období 12/2007- 12/2008 jsou SPLNĚNA.

Zapletal Luděk
Zavadil Petr
Otruba Zdeněk
Smažinka Josef

–
–
–
–

předseda kontrolního výboru …………………………………….
člen kontrolního výboru …………………………………….
člen kontrolního výboru …………………………………….
starosta obce …………………………………….

V Litenčicích 13.1.2009

zapsal: Zapletal Luděk

