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MĚSTO KRÁLÍKY 
 
Kontrolní výbor Zastupitelstva m ěsta Králíky 
 

 
     
Číslo jednací: MUKR/9676/2018/OOS/JPr 
Evidenční číslo:  10257 
Spis. znak: 101.2.3 Sk.zn./lhůta: A/10 
Počet listů: 1 Počet příloh: 1  Počet listů příloh: 1      

V Králíkách:  21.05.2018 
Čas zahájení:    17:00 hod 
 

Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 21.05.201 8 
 

Jednání kontrolního výboru se zúčastnili všichni členové: Antonín Vyšohlíd - předseda, 
Anna Kubíčková - členka, Evžen Černý - člen 
 

Kontrola pln ění usnesení ZM 2. polovinu roku 2017 a rok 2018 
Předmět jednání: 

− kontrola usnesení ZM dle zápisu  
 ZM 07 – 22 09 2017 
 ZM 08 – 09 10 2017 
 ZM 09 – 11 12 2017  
 

− kontrola usnesení ZM dle zápisu  
           ZM01 – 13 04 2018 
           ZM02 – 23 02 2018 
            
Průběh jednání: 
Členové výboru jednotlivě prošli příslušná usnesení ZM a sdělili k jejich plnění své 
připomínky.  
K jednotlivým usnesením lze konstatovat, že přijatá usnesení ZM jsou v souladu se 
zákonem o obcích č. 128/2000 sb. § 87. Usnesení jsou platná, průběžně se realizují. V 
případě, že není možno přijatá usnesení plnit (žadatel odstoupí od smlouvy, změna 
podmínek, a další) je nutno přijatá usnesení revokovat nebo zrušit přijetím nového 
usnesení.  
S odvoláním na zápis KV ze dne 04.09.2017 KV doporučil zrušit usnesení 
ZM/2016/07/136  z 10.10.2016 z důvodu absence geometrického zaměření -  nebylo 
patrno o jakou část pozemku se  konkrétně jedná,  byť to byl pouze záměr prodeje.  
 
Ukončení jednání:  18:30 hod 
 
Zapsala: Jitka Prausová, v. r.     
Funkce: zapisovatelka     …………………………..  
          (podpis) 
Schválil: Antonín Vyšohlíd , v. r.   
Funkce: předseda výboru     ........................................ 
         (podpis) 
Příloha: 

- prezenční listina 


