Zpráva o činnosti kontrolního výboru městyse Častolovice
Od 1.1.2017 se kontrolní výbor sešel třikrát.
Dne 27. února 2017 se KV zabýval plněním usnesení ZM-15-2016 a konstatoval, že přijatá usnesení byla
splněna. Dále se věnoval kontrole vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu městyse Častolovice na činnost
spolků v roce 2016. Konstatoval, že všechny spolky předložily vyúčtování finančních prostředků. KV navrhuje
zavést jednotnou evidenci dokladů s jasnou identifikací dokladů k vyúčtování.
Dne 24.5.2017 KV vzal na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Častolovice za
rok 2016, Závěrečný účet městyse Častolovice za rok 2016, Účetní závěrku městyse Častolovice za rok 2016.
Kontrolní výbor městyse Častolovice konstatuje, že za uvedené období od 27.11.2014 do 22.03.2017 bylo přijato
celkem 291, z toho 58 usnesení, tj. 19,93 % je informativního charakteru bez ukládací části. Z 233 usnesení
Zastupitelstva městyse Častolovice je splněno 224 usnesení (96,14%), nesplněno nebo částečně splněno je 9
usnesení (3,86%).
Dne 28. 8. 2017 se KV zabýval kontrolou usnesení Zastupitelstva městyse Častolovice. Konstatuje, že za
období od 27. 11. 2014 do 28. 08. 2017 bylo přijato celkem 305 Usnesení Zastupitelstva městyse Častolovice, 61
usnesení, tj. 20,0% je informativního charakteru bez ukládací části. Závazných usnesení bylo přijato 244.
Splněno je 233 usnesení tj. (95,5%), nesplněno nebo částečně splněno je 11 usnesení tj. (4,5%).
Nesplněná usnesení:
USNESENÍ č.7/ZM-8-2015
ZM Častolovice souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č. 786/1 o výměře 34.256 m2 v katastrálním území
Častolovice a podáním žádosti o tento převod na Státní pozemkový úřad.
Termín: nebylo realizováno (zamítnuto).
USNESENÍ č.10/ZM-10-2016
ZM Častolovice, v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, schvaluje na
veřejném zasedání dne 3. března 2016 pořízení Změny č.1 územního plánu Častolovice, jejímž předmětem bude
prověření vymezení koridoru přeložky silnice II/318, II/321 a prověření požadavků na změny území vzešlých
z konkrétních žádostí vlastníků pozemků a nemovitostí a z potřeb rozvoje městyse Častolovice.
Termín: trvá, termín plnění bude předložen na jednání veřejného zastupitelstva dne 14.6.2017
USNESENÍ č.12/ZM-10-2016
ZM Častolovice schvaluje bezúplatný převod majetku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
jímž je stavby bez č.p., na pozemku stavební parcely č. 203, zapsaném na LV č. 10001, přičemž účetní hodnota
stavby je 86.410,- Kč. Stavba je zapsaná na LV 60000 pro k.ú. Častolovice
Termín: nerealizováno. Místo toho podepsána výpůjčka (márnice).
USNESENÍ č.13/ZM-10-2016
ZM Častolovice schvaluje mimořádný příspěvek pro DSO Obecní voda v částce 500.000,- Kč na opravu kanalizace
v ulici Masarykova.
Termín: nerealizováno.
USNESENÍ č.13/ZM-13-2016
ZM Častolovice souhlasí s podáním Žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 265/1 o výměře 1458 m2, p.č.
265/41 o výměře 632 m2 a p.č. 265/61 o výměře 75 m2 v katastrálním území Častolovice ve vlastnictví Státního
pozemkového úřadu.
Termín: trvá.
USNESENÍ č.12/ZM-14-2016
ZM Častolovice schvaluje podání žádosti na kompletní rekonstrukci půdních prostor (Základní škola a mateřská
škola Častolovice ) – vybudování odborných učeben (jazykové učebny, IT učebna s podporou výuky přírodních
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oborů, podpora výuky a práce s digitálními technologiemi, modernizace učebny chemie, fyziky, školní cvičné
kuchyňky, vybudování bezbariérového sociálního zařízení, realizace venkovního ozelenění vč. Základního
mobiliáře z operačního programu IROP 2014-2016 a pověřuje Radu městyse Častolovice k podpisu smluv na
zpracování projektové dokumentace a administrátora projektu.
Termín: nerealizováno z důvodu nesplnění podmínek na zpracování projektové dokumentace
USNESENÍ č.10/ZM-17-2017
ZM Častolovice požaduje doložení, po předsedovi DSO Obecní voda, rozhodnutí Zastupitelstva obce Častolovic
o převodu majetku Kanalizace ul. Masarykova zařazeného do majetku Častolovic dne 27.9.1996 v hodnotě
6.381.683,- Kč a současně zapsaného do majetku DSO OV dne 28.11.1996 v hodnotě 6.381.683,- Kč, dále
majetku Kanalizace ul. Komenského zařazeného do majetku Častolovic dne 4.10.1999 v hodnotě 2.241.855,- Kč
a současně zapsaného do majetku DSO OV dne 16.3.2000 v hodnotě 2.256.432,- Kč z důvodu odstranění duplicit
v inventuře.
Termín: trvá.
USNESENÍ č.11/ZM-17-2017
ZM Častolovice schvaluje v součinnosti s DSO Obecní voda, aby byla připravena pasportizace vodovodních a
kanalizačních řádů v majetku vedeného v inventurních kartách městyse Častolovice a inventárních kartách DSO
Obecní voda z důvodu lepšího zařazování vodovodních a kanalizačních řádů do majetku DSO Obecní voda.
Termín: trvá.
USNESENÍ č.12/ZM-17-2017
ZM Častolovice bere na vědomí návrh nových stanov pro členy DSO Obecní voda a pověřuje jmenované zástupce
pro svazek DSO OV, aby projednali nové stanovy.
Termín trvá.
USNESENÍ č. 9/ZM-18-2017
ZM Častolovice schvaluje rozdělení záporného hospodářského výsledku z hlavní činnosti v částce 250.015,06 Kč
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Častolovice v roce 2016 takto:
1) V roce 2017 nečerpat účet 558000 – Pořízení hmotného majetku do 40 000,- Kč ve výši 142 000,- Kč
2) Ušetřit 30 000,- Kč na účtu 501500 – DPH do 3 000,- Kč
3) Zbytek záporného hospodářského výsledku ve výši 78 015,06 Kč pokrýt z rezervního fondu
Termín: do 31.12.2017
USNESENÍ č. 20/ZM-18-2017
ZM Častolovice schvaluje vytvoření společného školského obvodu Základní a mateřské školy Častolovice od
školního roku 2017/2018 s obcí Hřibiny-Ledská a obcí Libel.
Termín: po odsouhlasení zastupitelstvy obcí Hřibiny-Ledská a obcí Libel

V Častolovicích dne 28.8.2017
Zapsal: Ing. Jaromír Novák
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