KoNTRoLNí yÍeon oBcE píŠŤ
Porada kontrolního uýboru: 14. května 2009
Místo konání:

-

Program

jednání:

kancelář obecního úřadu Píšt'
projednání návrhu závěrečného účtuobce Píšt'
za rok 2008

Přílohy:

Závěrečný účetobce Píšťza rok 2008

Přítomni:

Daniel Fichna, předseda kontrolního výboru
lng. Daniel Šebestík,čten kontrolního výboru
Mgr. František Jaroš, starosta obce
lng. Walter Boěek, místostarosta obce
Marie Jarošová, ekonomka oÚ prst
Gabriela obrubníková, pracovnice oÚ Píšt'

Usnesení:

Zpracoval:

kontrolní uýbor projedna! návrh závěrečného účtu
obce Píšť,ve kterém neshledal žádnénedostatky a
proto doporučuje Zastupitelstvu obce Píšt'závěrečný
účetobce Píšt'zarok 2008 ke schválení.

.'. '\.,t''i -lt{r.-*
Daniel Fichna

obec Píšt'

Výtlsk
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í výba r rastu p itel stv a obce

Protokol o výsledku kontroly

zaplacení poplatků za uŽití veřejného prostranství
(název kontroltlí akce)

Daniel Fichna, Daniel Šebestík,Jana l-lopenŠtoková

Kontrolu provedli:
Dne:

.

7 B.

-

10.8.2009

U kontrolovaného subjektu:

Rozsah kontroly:

v době od

v průběhu dne

.....

..'.... do

stánkoví prodejci a majitelé pout'ových atrakcí
'.. ''' '.
kontrola zaplacen,í správ'ního poplatku'

. ..

dodrŽování obecných zásad při prodeji
(např. číslaspisŮ' kniha jednacího protokolu od

-do

jednotlivý případ)

předloŽení dokladu o zaplacení,

Fři kontrole bylo zjištěno:
případně dodatečnézaplacen

í

bez jiných zjiŠtěných nedostatků
(uvést objektivně zjištěný stav. citovat právní předpisy, které byly porušeny
označit doklady' o které se zjištění opírá)

0patření k nápravě nedostatků:

bez zvláŠtních opatření

(uvést opatření vedoucí k odstranění nedostatkLt s uvedením ternrínu a odpovědné osoby
a přÍpadné pieventivní opatření)

Vyjádření kontro!ovaného stlbjektu

bez vyjádření
:

Fodpis zaměstnance kontrolovaného subjektu:
Podpis člena výboru oÚ provádějicího kontrolu:

Daniel Fichna

-

předseda kontrolnÍho výboru

KONTROLNI VYB*R OBCH PíŠŤ
Porada kontrolního výboru. 17" záři 2009
Místo konání:

kancelář obecnÍho úřadu FÍšt'

Progranr jednání:

projec!náni návrhu c*nového výměru ob'ce FÍŠt'
pro období od 1.1CI.2009

Příiohy'

Přiiomni

cenový výnrěr obce v souvlslosti s BPH
vodnó a stočné
poplatky za kabelovou televrzi
poplatky za sluŽby obce
{pohřebnictví, pracovní činnostť,..'}

-

Danie| Fichna, předseda kontrolního výboru
lng" Faniel Šebestík,Č|en kontro!niho výboru
MarÍe Jarošová, ekonomka oÚ pÍŠt'

Gabriela 0brubniková, pracovnice 0Ú Pišt'
Usnesení:

kontrolní výbor BrojednaI návrh cenového výměru
obce v souvislosti s sFH, nenrá k něrnu námitky
a doponučuje ho ke schváleni

Zpracoval.

tsaniel
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KOr{TR*í-NíVÝffi$R

$BcE

PíŠŤ

Porada kontrolního výboru: 26. řijna 20s9
Místo konání:

kancelář obecního úřadu PíŠt'

Program jednání

kontrola plnění ustlesení zastupitelstva obce Pišt'

-.-,.

Pnlony

zápisy 13' aŽ 16. zagedání Zastupitelstva obce Pišt'

Přítontni:

Daniel Fichna, předseda kontrolniho výboru

ff;--'i:n'i-13řlTl, ti:r [:ll::i:iil:

;ínll

Marle }iaifarová. sekretářka oÚ PíŠt'
Usneseni:

KontrolnÍ výlror provectl kolrtrolu tlsneseni Zastupitelstva obce PíŠt':
tr3. zasedání ZCI ze dne 26'3.200_9, ověřovate!é zápisu * $molka, Venglář,
* plnělri úkolůtolroto usnesení vzalo na vědorniZa 19'5'2009,
14. zasedání Z0 zo dne 't-9.5"2009, ověřovate|é zápistl * srnolková, Kyčení<ová,
- plnění úkolůtohoto usneseni vzalo na vědomi v-a 17.6'2009,
't5' zasedánÍ Zo ze dne 17.6'?009, ověřovatelé zápistl * l'lopenštoková, Moricová,
- plrrění úkolůtohoto usnesení vzalo na vědorní Zo ?.7.2009,
16. zasedáni Zo ze dne CI2.7.20s9, ověřovatelé zápistl * Flaček, srnolka,
.. plněni úkolůtohoto usnesení vzalo na vědoffirzÚ 2?'10"2ss9.

Bylo z.!iŠtěno, Že svěřené Úkořy jsou plněny pnůběŽně dle stanovených termínů,
bez zjiŠtěnýchnedgstatků'

Zpracovai

baniet Fichna

$e"no-

