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Čas kontrolv:
Předmět kontrolv:

Kontroluiící: Bc'

Daniel Fichna, předseda výboru

Mgr. Jarmila Polomská, člen výboru
Mgr. Martin Kotyrba, člen výboru

Přítomní kontrole:
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Návrh opatření na odstranění nedostatků:

Vviád řen í kontrolovanÝch

Zapsal řídícíkontrolv:
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Místo iednání:

Jednání kontrolnÍho vÝboru obce Píšt'
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Čas iednání:
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Přítomni:
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Bc. Daniel Fichna, předseda
Mgr. Jarmila Polomská' č
Mgr. Martin Kotyrba, člen

Přizvané osobv:
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SchválenÝ program: .._

Průběh iednání:

Přiiatá usnesení:

Zapsal řídícíiednání:
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KoNTRoLNi VýBoR oBcE PÍŠŤ
Porada kontrolního r4iboru:'l5.8.2011
Místo konání:

AreáI koupaliště s minigolfem

Program jednání:

Projednání a kontrola provozu a údržbypronajatého
areálu koupaliště a minigolfu

Přítomni:

RNDr. Martin Kotyrba, předseda kontrolního výboru
Mgr. Jarmila Polomská, členka kontro!ního výboru
Josef Habura, člen kontrolního výboru
Kamil Ho!uscha' provozovatel areálu

Program kontroly:

Kontrolní výbor kontroloval finančníplnění vůči
pronajímateli' běžný provoz a údrŽbu areálu,
provozuschopnost a údrŽbu překážek minigolfu, ceník
vstupného a webové stránky koupaliště'

Výsledek kontroly.

Kontrolní Wbor neshledal Žádné nedostatky ze strany
provozovatele týkajícíse finančního plnění. Co se běŽného
provozu a údrŽby týče uýbor zjistil běŽné provozní závady,
jako prasklé okapové roury, nevzhledný a nebezpečný
výkop (HVK3)' a nefungujícívysavačna vodní nečistoty'
Zádné z těchto závad nebyly způsobeny provozovatelem'
Areál minigolfu byl čistý a V naprostém pořádku' Webové
stránky provozovatel nemá, proto bylo provozovateli
navrŽeno vytvoření přehledného spisu, kteý bude
obsahovat (provozní dobu, ceny vstupného, moŽnosti
areálu .'. apod'), kteý odešle provozovatel k umístěnína
stránkách obce Píšt'zaměstnancůmobecního úřadu. Tuto
záleŽitost kontrolníuýbor na příštíkontrole areálu prověří.

Zpracoval:

Martin Kotyrba, RNDr.

Podpisy zúčastněných:
RNDr. Martin Kotyrba
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