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Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích 

Kontrolní výbor 

Zápis z jednání ze dne 18.8.2019 

Místo konání: Beseda, Oldřichov v Hájích 

Přítomni:  

Jana Svatoňová člen výboru, člen zastupitelstva obce 

Jiří Svatuška člen výboru 

Radim Šarapatka předseda výboru, člen zastupitelstva obce 

Omluveni: J. Hodačová, V.Knespl 

Závěry z jednání: 

1. Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení zastupitelstva ke dni 15.8.2019 se závěry 

uvedenými v samostatné příloze zápisu. 

Nesplněná usnesení ke 
dni 15.8.2019 

K nápravě/ zvláštní pozornosti 

z roku 2016  2 Dořešit pozemky s Linetou a s Výzkumným ústavem. 

z roku 2017 4 Dořešit pozemky – Synkovi, Antesovi, Jiráková, Lesy ČR 
cesta k vodopádu. 

z roku 2018 11 Vyžádat dopracování smlouvy s KONZULTA Brno. 
Dořešit akustické úpravy sálu. 
Dořešit nákup komunální techniky. 
Dořešit pozemky Janáčkovi, pozemek od Šimáčka na KN. 
Dokumentace na altán na stavební úřad. 
Přesun pomníku. 
Vyřešit pozemek pod cestou u Kozlových. 
Podklady pro převod od Státního pozemkového fondu. 
 

z roku 2019 21 DZ začátek obce zahrnout do Humanizace II. etapa. 
Hlídat projekt Lesy ČR – obnova rybníka pod Spálenou 
Lípou. 
Zveřejnit směrnici pro práci s os. údaji na webu obce. 
Držet v patrnosti žádost na opravu hřbitovní zdi a laviček. 
Dořešit pozemky Bím, Brzulovi, Röhrichová. 
Dodat sliby mlčenlivosti členů výborů ZO. 
Zakládací listina EKOCENTRA Oldřichov v Hájích z.ú. 
Koncepce rozvoje TJ Sokol z.s. (do konce září 2019). 
Nájemní smlouva Sádek. 
Začít tvořit fond obnovy vodovodu. 

Pro 3, proti 0, zdržel/a se 0 

 

2. Kontrolní výbor navázal na vyhodnocení odpadového hospodářství zpracované finančním 

výborem za roky 2014-2018. Obecní úřad byl požádán o poskytnutí doplňujících údajů k 

detailnějšímu vyhodnocení odpadového hospodářství Obce za rok 2018: 
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Příjmy 

Příjem papír Příjem železo Příjem barevné 
kontejnery 
Ekocom 

Elektrowin Plasty Tetrapack 

                              
2 822 Kč  

                            
16 142 Kč  

                                   
63 624 Kč  

                              
2 259,75 Kč  

                                           
0  Kč  

                                           
0  Kč  

Celkové příjmy: 84 848,25 Kč** 

** Součet nesedí s údajem v tabulce finančního výboru 
 

Výdaje 

Velkoobjemový 
odpad 

Nebezpečný 
odpad 

Komunální 
odpad 

Motivační systém Provoz sběrného místa 
v panelárně  
(energie a personální 
náklady) 

 133 054 Kč ** 6 430 Kč * 542 470 Kč**  14 873 Kč ? 

Celkové výdaje:  681 954 Kč 

Celkem s vyplacenou 
slevou 
696 827 Kč + ? 

*Nesedí s údajem v tabulce finančního výboru, kde je to přesně 2*více 
** Součet nesedí s údajem v tabulce finančního výboru 
 

K dokončení analýzy žádáme OÚ o sdělení těchto údajů: 

• Množství (kg, nebo tuny) vybraného odpadu v rámci motivačního systému třídění ve 

struktuře: papír, nápojové kartóny, plasty. 

• Počet poplatníků za rok 2018 ve struktuře: počet obyvatel, počet osvobozených od poplatku, 

počet rekreačních objektů, počet dlužníků a celková dlužná částka za poplatky za odpad za 

rok 2018 

• Náklady na provoz sběrného místa – odhad ceny za spotřebovanou elektrickou energii, 

topení a příslušnou část personálních nákladů). 

 

Pro 3, proti 0, zdržel/a se 0 

 

 

V Oldřichově v Hájích dne 15.8.2019, 19:15 

Jana Svatoňová  

Jiří Svatuška  

Radim Šarapatka  

 

 


