Obec Dolní Domaslavice

Zpráva kontrolního výboru (dále jen KV) ze schůze
konané 17. 7. 2017 v 16:00 hod.

Zahájení:
Předseda komise Michal Kohut zahájil schůzi, které se zúčastnil člen kontrolního výboru Marek Halata. Schůze
byla zahájená po řádném svolání a v souladu s jednacím řádem KV. Předseda KV seznámil přítomné
s programem této schůze. Vzhledem k tomu, že nebyly žádné doplňující ani pozměňující návrhy, nechal o
návrhu programu hlasovat, s tímto výsledkem:
PRO: 2
PROTI: 0
ZDRŽENÍ HLASOVÁNÍ: 0
Schválený program schůze:
1)

Kontrola ubytovacích knih (počet ubytovaných osob) v rekreačních zařízeních v Dolních
Domaslavicích

2)

Různé.

1)

Kontrola zařízení

Kontrola byla zaměřena na ubytovací knihy ve dvou zařízeních, poskytující ubytovací služby. Konkrétně
zařízení Gamasot, Dolní Domaslavice č. 50 a Tábořiště U Rybárny.
První jmenovaný - zařízení Gamasot předložilo ke kontrole dokumenty, které jsou zároveň k dispozici Policii
ČR a to z důvodu pobytů cizinců, (především občanů Korejské národnosti, kdy může dojít k záměně osob). Tyto
dokumenty byly nafoceny a následně odeslány obecnímu úřadu Dolní Domaslavice. Zařízení Gamasot
v současné době přechází na zápis klientů do elektronické podoby. Provozní jmenovaného zařízení byla poučena
o nutnosti placení poplatků.
Druhý jmenovaný - kemp, Tábořiště U Rybárny. Kontrolou bylo zjištěno, že od 1. 4. 2017 (kdy je zahájen
provoz zařízení) do dnešního data využilo služeb tohoto kempu 939 osob. Celkový poplatek za výše uvedené
období činí 5634 Kč. Nejsou zde započteny poplatky majitelů karavanů, které budou zúčtovány po zakončení
sezóny. Provozní kempu vedl řádně knihu v elektronické podobě a byl poučen o povinnosti placení poplatků.

2)

Různé

U zařízení Gamasot byla provozní upozorněna na nedoplatky z minulých let, kterých si je vědoma. Uvedla, že
problém spočívá v obtížné komunikaci s pronajímatelem zařízení. Ze strany provozní byla přislíbená náprava a
zaplacení dlužné částky. V rámci kontroly jsme se informovali, zda má firma Gamasot zajištěn odvoz
komunálního odpadu. Bylo nám sděleno, že od 1. 8. 2017 dojde ke změně názvu firmy (na Happy Gamasot
s.r.o.) a bude uzavřena nová smlouva o odvozu komunálního odpadu. V současné době svoz odpadu neprobíhá a
u ubytovacího zařízení nejsou kontejnery na KO. Provozní byla poučena, aby o celé události informovala OÚ
Dolní Domaslavice.

Tento zápis byl vyhotoven v čistopise dne 17. 7. 2017
Všichni členové KV s tímto zápisem souhlasí, což stvrzují svým podpisem:
předseda KV:

Michal Kohut

………………………

člen KV:

Marek Halata

………………………

