
OBEC DĚTMAROVICE 

 

 
 
 

 

Zápis z 16. zasedání Kontrolního výboru ZO Dětmarovice, 
konaného dne 05. září 2022 

 
 
Přítomni: Ing. Ivo Bednár, Ph.D., Ing. Milan Čempel, Jana Formandlová, Mgr. Michaela Kaděrová, 

Petr Kopel, Ing. Martin Krůl, Jiří Sznapka, Rostislav Vašut (celkem 8)   
 
Omluveni:   
 
Hosté: Václav Kyjonka, referent OÚ 
   
 
 
Program zasedání KV: 
 

1. Zahájení zasedání  
2. Schválení programu 16. zasedání kontrolního výboru  
3. Kontrola systému hlášení závad rozhlasu a veřejného osvětlení v aplikaci Obec Dětmarovice 
4. Kontrola usnesení rady obce a zastupitelstva obce    
5. Projednání zprávy o činnosti Kontrolního výboru ZO Dětmarovice v roce 2022 
6. Různé  
7. Závěr zasedání  

 
 

1. Zahájení zasedání 
 
Zasedání kontrolního výboru probíhalo od 16:30 hod. v obřadní místnosti obecního úřadu. Zasedání 
řídila Mgr. Michaela Kaděrová, která konstatovala, že výbor je usnášeníschopný a ověřovatelem zápisu 
určila p. Jiřího Sznapku.     
 

2. Schválení programu 16. zasedání kontrolního výboru 
 
Mgr. Kaděrová seznámila všechny přítomné s programem zasedání výboru. 
 

Usnesení č. 81/16/2022  
 
Kontrolní výbor  
schvaluje program 16. zasedání KV ZO Dětmarovice dle pozvánky. 
 
HLASOVÁNÍ:  ANO: 8   NE: 0   ZDRŽEL SE: 0 

 
3. Kontrola systému hlášení závad rozhlasu a veřejného osvětlení v aplikaci Obec 

Dětmarovice 
 
Kontrolu systému hlášení závad rozhlasu a veřejného osvětlení v aplikaci Obec Dětmarovice výbor 
schválil na svém předchozím zasedání. 
 
Členové kontrolního výboru přivítali na zasedání p. Václava Kyjonku, referenta OÚ zodpovědného za 
kontrolovanou záležitost a ten s členy výboru prodiskutoval, jak systém aplikace probíhá v praxi (viz 
přiložený zápis o kontrole). 
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Usnesení č. 82/16/2022  

 
Kontrolní výbor  
schvaluje Zápis o kontrole systému hlášení závad rozhlasu a veřejného osvětlení v aplikaci Obec 
Dětmarovice a pověřuje Mgr. Kaděrovou předložit jej zastupitelstvu na jeho nadcházejícím zasedání 
v září t.r. 
 
HLASOVÁNÍ:  ANO: 8  NE: 0   ZDRŽEL SE: 0 

 
 

4. Kontrola usnesení rady obce a zastupitelstva obce  
 
Kontrolu usnesení prováděla Mgr. Kaděrová. 
 
Kontrola usnesení rady obce:   
 
č. 1219/45 - splněno   
  
č. 1229/45 – splněno 
 
č. 1271/47 – splněno 
 
č. 1299/48 – splněno 
 
č. 1310/48 - splněno 
 
Kontrola usnesení zastupitelstva obce:  
 
Žádné ukládací usnesení zastupitelstva ke kontrole nebylo.   
  
 

Usnesení č. 83/16/2022  
 
Kontrolní výbor  
schvaluje výsledky kontroly usnesení rady obce a zastupitelstva obce.  
 
HLASOVÁNÍ:  ANO: 8  NE: 0   ZDRŽEL SE: 0  

 
5. Projednání zprávy o činnosti Kontrolního výboru ZO Dětmarovice v roce 2022 

 
Vzhledem ke končícímu volebnímu období Mgr. Kaděrová přednesla výboru Zprávu o činnosti 
Kontrolního výboru ZO Dětmarovice v roce 2022. K této zprávě vznesli členové výboru připomínku – viz 
bod 1 Zprávy o činnosti – základní informace o výboru.   
 
  

Usnesení č. 84/16/2022 
 
Kontrolní výbor  
schvaluje Zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZO Dětmarovice v roce 2022 a pověřuje Mgr. 
Kaděrovou předložit jej zastupitelstvu na jeho nadcházejícím zasedání v září t.r.    
 
HLASOVÁNÍ:  ANO: 8  NE: 0   ZDRŽEL SE: 0 

 
 

6. Různé 
 
K tomuto bodu nebyla diskuze.  
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7. Závěr zasedání 
 
Mgr. Kaděrová poděkovala členům kontrolního výboru za jejich spolupráci v průběhu tohoto volebního 
období a v 17:35 hod. zasedání výboru ukončila.  
   
  
 
 
 

Mgr. Michaela Kaděrová v. r. 
 členka kontrolního výboru 
 

 
Jiří Sznapka v. r.  
ověřovatel zápisu 

 
 

Kateřina Richterová v. r.  
zapisovatelka  



OBEC DĚTMAROVICE 

 

 

ZÁPIS O KONTROLE  
systému hlášení závad rozhlasu a veřejného osvětlení v aplikaci Obec Dětmarovice,  

která byla provedena členy Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dětmarovice  

dne 05. září 2022 

Na základě ust. § 119, odst. 3, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a na základě Plánu práce KV ZO 

Dětmarovice pro rok 2022, schváleného usnesením č. 71/13/21, provedli dne 05. září 2022 členové kontrolního 

výboru kontrolu systému hlášení závad rozhlasu a veřejného osvětlení v aplikaci Obec Dětmarovice.   

Bylo kontrolováno: 

Postup při využití systému hlášení závad rozhlasu a veřejného osvětlení v aplikaci Obec Dětmarovice. 

Při kontrole bylo zjištěno: 

Aplikace je v provozu od roku 2019.    

V praxi funguje tak, že ohlašovatel závady prostřednictvím mobilní aplikace Obec Dětmarovice vyplní v sekci 

hlášení závad do krátkého předepsaného formuláře kontaktní údaje o své osobě, lokalitu závady, číslo příslušného 

sloupu a stručný popis závady. Hlášení je poté odesláno na e-mailovou adresu referenta OÚ – p. Huberta Filipa 

(filip.hubert@detmarovice.cz), v aplikaci je také uvedeno jeho tel. číslo. Hlášení závad pomocí aplikace dosud využil 

pouze 1 občan, převážnou většinu závad hlásí občané prostřednictvím telefonu.  

Po nahlášení 5 – 10ti závad referent následně zajistí provedení oprav pomocí zapůjčené plošiny. Nejvíce závad 

veřejného osvětlení občané hlásí v podzimním a zimním období. Plošina se zapůjčuje od spol. ELTOM (Ostrava) 

zhruba 1x měsíčně za cenu cca do 14.000 Kč. 

Dále p. Kyjonka informoval o právě probíhajícím testování nové aplikace Mobilní rozhlas.  

 

Zjištěné nedostatky:  Chybí zpětná vazba o odeslání hlášení a vyřešení závady. Dále KV doporučuje 

ověřit, zda aplikace funguje i v systému Apple.     

Návrh dalšího postupu řešení:   _ 

Další návrhy:     – 

 

V Dětmarovicích dne 05. září 2022 

 

Podpisy členů kontrolního výboru, kteří kontrolu provedli: 

Ing. Ivo Bednár, Ph.D. v. r.  

Ing. Milan Čempel v. r.    

Jana Formandlová v. r.  
   

Mgr. Michaela Kaděrová v. r.  

Petr Kopel v. r.  

Ing. Martin Krůl v. r.         
   

Jiří Sznapka v. r.  

Rostislav Vašut v. r.  

 

 

Podpis osoby, jejíž činnosti se kontrola týkala: 

Václav Kyjonka, referent OÚ v. r.  

mailto:filip.hubert@detmarovice.cz


ZPRÁVA O ČINNOSTI 
Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dětmarovice 

v roce 2022 
 

 

I. Základní informace o výboru 

 
Zastupitelstvo obce Dětmarovice (dále jen ZO) ustavilo, na základě odst. 2, ust. § 117, zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), Kontrolní výbor ZO Dětmarovice (dále jen KV). Předseda 
výboru byl zvolen na ustavujícím zasedání ZO dne 31.10.2018, ostatní členové na 3. zasedání ZO dne 
16.1.2019. KV byl zřízen jako devítičlenný včetně předsedy výboru. 
 
Předseda KV:  Mgr. Michael Branny 
 
Členové KV:   Ing. Ivo Bednár, Ph.D.   p. Petr Kopel 

Ing. Milan Čempel   Ing. Martin Krůl 
p. Jana Formandlová   p. Jiří Sznapka 
Mgr. Michaela Kaděrová  p. Rostislav Vašut 

 
Mgr. Michael Branny ke dni 30.04.2022 z důvodu změny místa jeho trvalého pobytu na funkci člena 
zastupitelstva a stejně tak na funkci člena a předsedy KV rezignoval, další zasedání KV pak vedla Mgr. 
Michaela Kaděrová.  
 
Členové KV upozorňují, že po rezignaci předsedy KV Mgr. Branného nebyl jmenován nový člen KV 
podle zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ust. § 118, odst. 2 (počet členů výboru musí být lichý).  
Zastupitelstvo obce tak v rozporu se zákonem nejmenovalo nového člena KV.    
 

 

II. Počet zasedání KV a docházka členů 

 

KV se v kalendářním roce 2022 sešel celkem na třech zasedáních dle plánu práce výboru, a to ve dnech 
21. února, 30. května a 5. září. Ve všech případech byl KV usnášeníschopný, když přítomna byla 
nadpoloviční většina všech členů výboru. 
 

Jméno 

 
Účast na jednotlivých zasedáních 

 

21.02.2022 30.05.2022 05.09.2022 
Celková 

účast 

Mgr. Michael Branny přítomen - - 100 %  

Ing. Ivo Bednár, Ph.D. přítomen přítomen přítomen 100 % 

Ing. Milan Čempel přítomen přítomen přítomen 100 % 

Jana Formandlová přítomna přítomna přítomna 100 % 

Mgr. Michaela Kaděrová přítomna přítomna přítomna 100 % 

Petr Kopel omluven přítomen přítomen   67 % 

Ing. Martin Krůl omluven přítomen přítomen   67 % 

Jiří Sznapka přítomen přítomen přítomen 100 % 

Rostislav Vašut přítomen přítomen přítomen  100 % 

 
Počet přítomných členů 
 

78 % 
(7 z 9) 

100 % 
(8 z 8) 

100 % 
(8 z 8) 

 
 

 

 

III. Předmět činnosti výboru 

 
Činnost KV vycházela ze zákona o obcích, plánu práce tohoto výboru, který byl KV a ZO schválen a 
dále z průběžných potřeb KV a ZO.  



 
KV průběžně kontroloval usnesení rady obce a zastupitelstva obce, zejména těch ukládacích. Jednotliví 
členové výboru byli pokaždé pověřeni k provedení kontroly ve spolupráci s tajemnicí OÚ.  
 
Celkem byly provedeny 3 kontroly, jejich předmětem bylo: 
 

14. zasedání KV: kontrola výběrového řízení akce „Sportovní hala Dětmarovice II“ 
15. zasedání KV: kontrola provádění zimní údržby komunikací v obci v zimním období 

2021/2022 
16. zasedání KV: kontrola systému hlášení závad rozhlasu a veřejného osvětlení 

v aplikaci Obec Dětmarovice.   
 
Kontrola probíhala formou pohovorů se zodpovědnými referenty a přezkoumání relevantních 
dokumentů týkajících se daných akcí.  
 
 
V Dětmarovicích dne 05.09.2022 
 
 
 
 
 

Mgr. Michaela Kaděrová v. r.  
členka Kontrolního výboru ZO Dětmarovice 



 
 

PREZENČNÍ LISTINA 

z 16. zasedání Kontrolního výboru ZO Dětmarovice,  

konaného dne 05.09.2022 od 16:30 hod.  

  
 

Jméno a příjmení           

 

Mgr. Michaela Kaděrová – členka   PŘÍTOMNA 

Ing. Ivo Bednár, Ph.D. - člen    PŘÍTOMEN 

Ing. Milan Čempel - člen    PŘÍTOMEN 

Jana Formandlová - členka    PŘÍTOMNA 

Petr Kopel - člen     PŘÍTOMEN 

Ing. Martin Krůl - člen    PŘÍTOMEN 

Jiří Sznapka - člen     PŘÍTOMEN 

Rostislav Vašut - člen     PŘÍTOMEN 

 

Zapisovatelka: Kateřina Richterová    

 

Další přítomní: 

 

 

Václav Kyjonka, referent OÚ    

 

        
        


