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Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích 

Kontrolní výbor 
Zápis z jednání ze dne 20.2.2020 

Místo konání: Beseda, Oldřichov v Hájích 

Přítomni:  

Jana Svatoňová člen výboru, člen zastupitelstva obce 
Jana Hodačová člen výboru 
David Senohrábek člen výboru 
Radim Šarapatka předseda výboru, člen zastupitelstva obce 

Omluven: J.Svatuška 

Závěry z jednání: 

1. Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení zastupitelstva ke dni 20.2.2020 se závěry 
uvedenými v samostatné příloze zápisu. 

Nesplněná 
usnesení ke dni 
20.2.2020 

K nápravě/ zvláštní pozornosti 

z roku 2016  2  Dořešit nákup pozemku v „malém písáku“ od Linety a Dořešit 
vykoupení pozemku pod cestou od Výzkumného ústavu. 

z roku 2017 1  Popohnat LESY ČR, aby si zkolaudovali cestu k vodopádům 
a vypořádali pozemky s obcí. 

z roku 2018 4 1. Vyžádat dopracování smlouvy se zpracovatelem osobních 
údajů - KONZULTA Brno. 

2. Dořešit směnu pozemků s Janáčkovými 
3. Přesun pomníku. 
4. Vyřešit pozemek na křižovatce a pod cestou u Kozlových. 

z roku 2019 15 1. DZ začátek obce zahrnout do Humanizace II. etapa. 
2. Hlídat projekt Lesy ČR – obnova rybníka pod Spálenou Lípou. 
3. Dořešit směnu pozemků s Bímovými 
4. Zakládací listina EKOCENTRA Oldřichov v Hájích z.ú. 
5. Koncepce rozvoje TJ Sokol z.s. (do konce roku 2019, do 

únorového zastupitelstva, do březnového zastupitelstva). 
6. Radar do DIO po Humanizaci 
7. Služebnost NN Synkovi 
8. Dodatek s Jaromírem Zdeňkem – oznámit výsledné rozhodnutí 
9. Věcné břemeno s panem Plechatým 
10. Předložit upravený návrh Koncepce rozvoje sportu 
11. Dořešit nápis na podstavec kříže na hřbitově 
12. Zjistit, jestli kříž v panelárně není náhodou na obecním 

pozemku 
13. Držet v patrnosti návrh LK na doplatek za nadstandardní 

dopravní obslužnost 
14. Geodeticky zaměřit cestu u zahrádkářů kvůli vodovodu 
15. Hlídat přípravu optiky pod chodníkem 
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Nesplněná 
usnesení ke dni 
20.2.2020 

K nápravě/ zvláštní pozornosti 

z roku 2020 4 1. Hlídat záměr Lesy ČR na vybudování nádrže Na Pilách 
2. Nechat podepsat dohodu o narovnání s M. Růžičkovou 
3. Zveřejnit záměr pronajmout restauraci v Besedě 
4. Doplnit osobní dotazník od J. Svatušky 

Pro 4, proti 0, zdržel/a se 0 
KV navrhuje do programu ZO v březnu zařadit…. 
   

2. Kontrolní výbor se bude na dalším jednání zabývat využitím kapacit zaměstnanců obecního 
úřadu. 

K tomuto požaduje po zaměstnanci obecního úřadu paní Bekešové poskytnutí údajů do tabulky 
zpracované v Excelu, kde budou uvedeny níže uvedené údaje za rok 2019. 

 Jméno a příjmení 
 Forma zaměstnání (plný úvazek, částečný úvazek, dohoda o provedení práce, smlouva o dílo, 

ad) 
 Výkon činnosti od do 
 Počet odpracovaných hodin 
 Kvalifikace (oprávnění k obsluze kotelny, motorové pily, křovinořezu, zametacího stroje, 

traktůrku na sekání, profesní průkaz řidiče a jiná oprávnění) 
 Odvedená práce 
 Náklady na zaměstnance / zajištění práce v podrobnosti nezbytné pro kontrolu vynaložených 

finančních nákladů ze strany obce. 

Tyto údaje žádáme poskytnout v termínu do 31. března 2020, aby bylo provést kontrolu na 
jednání kontrolního výboru 20.4.2020. 

 

3. Kontrolní výbor se bude na jednání 22.6.2020 zabývat hospodařením s obecními pozemky 

K tomuto požaduje po zaměstnanci obecního úřadu paní Bekešové vyplnění tabulky zpracované v 
Excelu s čísly pozemků ve vlastnictví Obce Oldřichov v Hájích. 

 U každé pozemkové parcely bude uvedeno: 
 Druh pozemku 
 Pronajmuto 
 Nájemce 
 Cena za pronájem 

Vyplnění této tabulky požadujeme v termínu do 29. května 2020. 

 

4. Kontrolní výbor se bude na jednání dne 22.6.2020 zabývat provozem kotelny (po topné sezóně). 

K tomuto požaduje po zaměstnanci obecního úřadu paní Janě Bekešové poskytnutí následujících 
informací: 

 Smlouvu o poskytnutí dotace na výstavbu kotelny 
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 Náklady na provoz kotelny (náklady na výrobu a dopravu štěpky, nákup štěpky, el. energie) 
 Údaje o množství vyrobeného tepla 
 Příjmy za dodávku tepla od nájemců 

 

Poskytnutí těchto údajů a dokumentu požadujeme v termínu do 31. července 2020. 

 
 

Zapsal 

Radim Šarapatka 

V Oldřichově v Hájích dne 20.2.2020, 19:45 

 


