Plískov 20.června 2020

Zápis č. 2/2020 ze zasedání KV OZ Plískov, konaného dne 6. června 2020

Přítomni:

Předseda KV
členové

- Ing. Martin Štětka
- Václav Ševčík, Jiří Suk

místo konání:

Obecní úřad obce Plískov

Program:
1) Kontrola 2. zápisu veřejného zasedání zastupitelstva obce Plískov,
2) Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Plískov, ze dne 5. března 2020
3) Kontrola lesního hospodářství obce za období roku 2019 ( na pokyn Zastupitelstva obce
z veřejného zasedání, uvedeno před bodem č. V, konaného dne 6.3.2020).
Ad 1) Kontrolou 2. zápisu veřejného zasedání zastupitelstva obce Plískov bylo zjištěno, že zasedání
proběhlo v řádně stanoveném termínu, o kterém bylo řádně a včas obeznámeno obyvatelstvo obce.
Zasedání bylo veřejné a průběh se řídil programem, který byl předem zaslán všem zastupitelům.
Veřejného zasedání se účastnil dostatečný počet zastupitelů a zasedání bylo shledáno
usnášeníschopným. Při tomto veřejném zasedání bylo zastupitelstvem obce projednáno, rozhodnutí
starosty o zřízení kulturní a sportovní komise, informace o dalším postupu v oblasti odkanalizování
obce, informace o plánované rekonstrukci nohejbalového hřiště, uzavření smlouvy o výměně
pozemku, kde bude umístěn vrt na vodu. O průběhu veřejného zasedání byl sepsán zápis, který byl
shledán bez závad.
Ad 2) Kontrolou usnesení č. 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020 ze zastupitelstva obce Plískov, ze dne 5.
března 2020 bylo zjištěno, že tato usnesení vycházejí z veřejného zasedání a shodují se s průběhem a
hlasováním zastupitelů. Usnesení byla shledána bez závad.
Ad 3) Na žádost předsedy KV, byla bývalým místostarostou obce R. Škrdlantem a účetní obce V.
Šůchovou, předložena dokumentace, týkající se hospodaření obce v oblasti lesních činností za rok
2019. Jednalo se o účetní doklady, faktury a knihu lesního hospodářství.
-

Lesní hospodářství za rok 2019 vykazuje kladná čísla a to především zásluhou čerpání dotací,
avšak přesnou ekonomickou stránku za rok 2019 nelze s určitostí provést. Důvodem je, že platby
za těžbu dřeva, které byla provedena (těžba) koncem roku 2018, byla realizována až v roce 2019.

Zjištění nedostatků
KV zpochybňuje vyplňování pokladních dokladů, ze kterých není patrná jednotková cena za těžbu
dřeva a je zde uváděna pouze konečná částka. Dále z předložených dokumentů není patrné, zda
pokud v nějaké lokalitě došlo k těžbě dřeva, tak kolika odběratelům bylo dřevo prodáno. Nelze tedy

s určitostí zjistit, zda je v současné době všechno vytěžené dřevo prodáno, nebo zda někdo za toto
dřevo dluží finanční prostředky .
KV doporučuje
- Vyplňovat do příjmových dokladů za prodej dřeva - cenu, lokalitu těžby, počet prodaných
jednotek.
- Uvádět přehlednou tabulku, kde bude uveden datum prodeje, jméno odběratele, lokalitu těžby a
datum, jednotkové množství, cena za jednotku a datum zaplacení za prodané dřevo (jako příklad
je uvedena tabulka níže).

lokalita
1H5

TĚŽBA
datum těžby
1.1.2020

množství
8 m3

kupující
Novák
Kubát
Kučera

množství
2m3
4m3
2m3

PRODEJ
cena za jednotku
600,600,600,-

datum platby
1.2.2020
15.2.2020
1.3.2020

Závěr
Dle předložených dokumentů, bylo KV zjištěno, že účetní dokladace týkající se lesního hospodářství,
je vedena řádně dle předložených faktur, pokladních dokladů a bankovních výpisů. Zástupce obce,
který se stará o lesní hospodářství, adekvátně reaguje na kůrovcovou kalamitu, zajišťuje zalesnění a
údržbu obecních lesních pozemků. KV neshledal žádná vážná pochybení, která by bylo nutné dále
řešit.

Předseda VK
Ing. Martin Štětka

