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Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích 

Kontrolní výbor 

Zápis z jednání ze dne 17.10.2019 

Místo konání: Beseda, Oldřichov v Hájích 

Přítomni:  

Jana Svatoňová člen výboru, člen zastupitelstva obce 

Jana Hodačová člen výboru 

Jiří Svatuška člen výboru 

Radim Šarapatka předseda výboru, člen zastupitelstva obce 

Neomluven: V.Knespl 

Závěry z jednání: 

1. Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení zastupitelstva ke dni 17.10.2019 se závěry 

uvedenými v samostatné příloze zápisu. 

Nesplněná usnesení ke 
dni 17.10.2019 

K nápravě/ zvláštní pozornosti 

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

z roku 2017 2 Dořešit pozemky – Jiráková, Lesy ČR cesta k vodopádu. 

z roku 2018 6 Vyžádat dopracování smlouvy s KONZULTA Brno. 
Dořešit akustické úpravy sálu. 
Dořešit pozemky Janáčkovi, pozemek od Šimáčka na KN. 
Přesun pomníku. 
Vyřešit pozemek pod cestou u Kozlových. 
Podklady pro převod od Státního pozemkového fondu. 
Komunální technika sekání/protahování? 
 

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. 
Zakládací listina EKOCENTRA Oldřichov v Hájích z.ú. 
Koncepce rozvoje TJ Sokol z.s. (do konce roku 2019). 
Nájemní smlouva Sádek. 
Začít tvořit fond obnovy vodovodu. 
Radar do DIO po Humanizaci 
Služebnost NN Synkovi 
Dodatek s Jaromírem Zdeňkem – dořešit znění s právníkem 
Příspěvek na Mikulášskou pro Živo v Hájích 
 

Pro 4, proti 0, zdržel/a se 0 

KV navrhuje do programu ZO v listopadu zařadit zrušení všech déle než 2 roky nesplněných 

usnesení. 
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Nově přijatá usnesení o prodejích/ pronájmech, či nákupech pozemků omezit s platností 1 

rok. 

2. Kontrolní výbor navázal na vyhodnocení odpadového hospodářství zpracované finančním 

výborem za roky 2014-2018 a jeho doplňující dotazy. Obecní úřad byl požádán o poskytnutí 

všech doplňujících údajů k detailnějšímu vyhodnocení odpadového hospodářství Obce za rok 

2018. Výsledné hodnocení odpadového hospodářství obce je uvedeno níže: 

  

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 o částku 152 Kč za papír uhrazenou až v roce 
2019 a tedy nezahrnutou FV do roku 2018. 

Výdaje 

Velkoobjemový 
odpad 

Nebezpečný 
odpad 

Komunální 
odpad 

Nákup pytlů, 
bonové knihy, 
izolepa, fix 

Vyplacené slevy 
na motivačním 
systému 

Provoz 
sběrného místa 
v panelárně 
(energie a 
personální 
náklady**) - 
odhad 

 126 624 Kč* 12 860 Kč 542 470 Kč*  9 445 Kč 14 873 Kč 107 000 Kč 

Celkem za odpad: 681 954 Kč Celkem výdaje za náklady: 131 318 KČ 

Celkem výdaje: 820 941 Kč 

* Součet velkoobjemového a komunálního odpadu nesedí s údajem v tabulce finančního výboru  
o náklady za nákup pytlů 9445 Kč, který je zde uveden samostatně. 
** 2/5 nákladů na zaměstnance OÚ 
 

Stálých obyvatel 790 

Rekreačních objektů 59 

Osvobozeno od poplatku 8 

Celkem poplatníků 841 

Dlužníci 34 – celková částka (20 740 Kč)    

  

Současná výše poplatku na poplatníka                                610 Kč  

Obec doplácela za poplatníka v roce 2018 

jen za svoz odpadu  93,54 Kč  

s motivační slevou a materiálem  122,46 Kč  

s motivační slevou, materiálem a náklady 
na provoz sběrného místa 

 249,69 Kč 
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Počet vybraného odpadu v rámci motivačního systému 

Měsíc 
Počet 
poplatníků* Plasty (kg) Papír (kg) 

Tetrapak 
(kg) 

leden 52 123,91 614,7 18,4 

únor 53 151,86 454,1 13 

březen 76 259,4 673,05 17,15 

duben 92 317,28 1195,9 38,05 

květen 126 470,75 575,15 43,25 

červen 144 505,35 1296,75 44,1 

červenec 175 426,45 1179,95 44,75 

srpen 155 534,15 703,16 21 

září 162 485,96 1110,65 43,75 

říjen 166 537,5 821 51,35 

listopad 98 506,22 659,1 36,1 

prosinec 79 348,55 763,5 42,8 

CELKEM 1378 4667,38 10047,01 413,7 

průměr za měsíc 114,8 388,9 837,3 34,5 

průměrný poplatník za 
rok   3,4 7,3 0,3 

     

* pozn.: Jeden poplatník v tomto případě v sobě má více poplatníků (členů domácnosti) 

Odpad odvezený FCC – barevné kontejnery 

Katalogové č. 
odpadu Druh odpadu kg 

150101 Papírové a lepenkové obaly 5 452,2 

150102 Plastové obaly 4 351,6 

150103 Dřevěné obaly 12 190,0 

150104 Kovové obaly 208,9 

150105 Kompozitní obaly 749,9 

150106 Směsné obaly 5 150,0 

150107 Skleněné obaly 9 266,7 

200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice 1 230,0 

200301 Směsný komunální odpad 94 474,9 

200307 Objemný odpad 25 950,0 

850200   8,7 

CELKEM  159 032,9 
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Závěry: 

Nejvíce využívali občané a rekreanti motivační systém přes léto. 

V rámci motivačního systému se shromáždil přibližně stejný objem plastových odpadů a dvojnásobný 

objem papírového odpadu a poloviční objem tetrapaků v porovnání s objemem shromážděným 

prostřednictvím barevných kontejnerů. 

 

Slevy by se měly občanům přiznat automaticky – na začátku roku se jim pošle informace, kolik mají 

po započtení slevy zaplatit.  

KV doporučuje po zhodnocení výše uvedeného: 

• Zhodnotit výkupní ceny odpadu vybraného v rámci motivačního systému. Není možné sehnat 

výhodnější výkupní ceny? Především, je možné prodat plastový odpad? 

• Přehodnotit/zrušit motivační systém třídění odpadů, který je pro občany v poměru nákladů a 

času stráveného odvozem na sběrný dvůr neúměrný. Pro obec se v současné podobě 

pravděpodobně také nevyplácí. 

• V souvislosti s předchozím bodem zvážit omezení pracovní doby sběrného místa dle využití 

(statistika ze sběrného dvoru). Buď jen zrušit pondělí v letním období, nebo celoročně omezit 

na sobotu. 

• Opět v souvislosti s výše uvedeným zvážit osazení potřebný počet barevných kontejnerů i na 

nová sběrná místa Betlém/Pily, Máslák, spodní cesta. 

Odhadovaná potřeba barevných kontejnerů navíc, které pojmou i odpad z motivačního 

systému je 7*1100 l na plast (4304 Kč/rok za EKOKOM), 7*1100 l na papír (4281 Kč/rok 

EKOKOM) = 60 095 Kč/rok nákladů navíc – příjmy od EKOKOMu cca 20 000 Kč + 2822 Kč (ušlé 

příjmy za papír) = 42 917 Kč oproti 69 781 Kč (2/3 nákladů na provoz sběrného dvora + 

náklady za pytle, fixy a bonovou knihu) Kč za náklady obce spojené s motivačním systémem. 

Do nákladů obce se nepočítá čas a náklady strávené odvozem papíru a administrativa 

s motivačním systémem spojená. 

 

• Pracovník ze sběrného dvora využije svoji kapacitu jinou prací pro obec. 

• Odpadne práce s výkazy a statistikou spojenou s motivačním systémem. 

• Porovnat cenu za vývoz popelnic barevných s náklady motivačního systému. 

• Vést údaje o odpadech v Excelu a pohromadě, aby se v tom někdo vyznal a nemuselo se to 

přepisovat z různých mailů a PDF. Úkol pro obecní úřad (starosta, účetní). 

Pro 4, proti 0, zdržel/a se 0 

V Oldřichově v Hájích dne 17.10.2019, 19:45 

Jana Svatoňová  

Jana Hodačová  

Jiří Svatuška  

Radim Šarapatka  

 


