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Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích 

Kontrolní výbor 
Zápis z jednání ze dne 20.8.2020 

Místo konání: Beseda 

Účastni:  

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

Omluvena: Jana Šťastná 

Závěry z jednání: 

1. Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a ke dni 20.8.2020 zůstávají 
nedořešená tato usnesení: 

Nedořešená 
usnesení ke dni 
20.8.2020 

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. Zakládací listina EKOCENTRA Oldřichov v Hájích z.ú. 
4. Koncepce rozvoje TJ Sokol z.s. (do konce roku 2019, do 

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

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

dopravní obslužnost 
13. Geodeticky zaměřit cestu u zahrádkářů kvůli vodovodu 
14. Hlídat přípravu optiky pod chodníkem 
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Nedořešená 
usnesení ke dni 
20.8.2020 

K nápravě/ zvláštní pozornosti 

z roku 2020 4 1. Hlídat záměr Lesy ČR na vybudování nádrže Na Pilách 
2. Dořešit směnu pozemků s Bímovými 
3. Dořešit odkup části cesty Pod Špičákem od pana Plechatého 
4. Dořešit výběrové řízení – pohostinství Beseda 
5. Doplnit dodatky s nájemci – Coronasleva 
6. Pohlídat požadavky obce při stavbě optiky 

 
   

2. Kontrolní výbor se zabýval hospodařením s nemovitostmi ve vlastnictví obce. Na základě 
poskytnutých skenů nájemních smluv (email od účetní obce ze dne 4.6.2020) bylo zjištěno, že Obec 
Oldřichov v Hájích pronajímá tyto části nemovitostí: 
 

 Nájemce č.p. část č.p. Hodnota nájmu Platnost 
smlouvy 

Na základě 
usnesení 
ZO/ 
rozhodnutí 
starosty 
 

1 Zdeněk Bauml 229 bytová 
jednotka č.4, 
2NP 

2032 Kč/měsíc 
+ služby formou 
měsíčních záloh 
(1635 Kč/měsíc) 
+ inflační doložka 

29.11.2019 
- neurčito 

starosty 

2 ROYALEAGLE 
s.r.o. (Brzulová) 

151 kadeřnický 
salón 

640 Kč/měsíčně 
+ inflační doložka 

1.8.2017 – 
31.12.2018 

starosty 

3 Alena 
Gierlowská 

54 byt č.1 ve II. 
patře 

1137 Kč měsíčně 
může být 
navýšeno dle zvl. 
předpisů 

1.10.2000 - 
neurčito 

starosty 

4 J § F Plus s.r.o. 281 řeznictví 3486 Kč 
+ zálohy za vodu 
a teplo 
+ inflační doložka 

1.2.1999 – 
31.1.2013 

starosty 

5 Aleš Kukla 54 služební byt v I. 
patře 

2608 Kč/ měsíčně 
+ zálohy  
+inflační doložka 

27.12.2013 
- neurčito 

starosty 

6 Aleš Kukla 54 pekárna 2108 Kč/ měsíčně 
+ zálohy za vodu 
a teplo 
+ inflační doložka 

1.1.2003 – 
31.12.2013 

starosty 

7 Jaroslava 
Mařanová 

229 byt v I. patře není uvedeno 12.10.1984 
- neurčito 

Okresního 
soudu jako 
náhradní 
byt 

8 Dien Nguyen 
Thi 

281 samoobsluha 7000 Kč/měsíčně 
+ 1000 Kč 
měsíčně zálohy 
za vodu a teplo 

1.10.2017 
– 
31.12.2022 

ZO 
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9 Marcela 
Růžičková 

54 pohostinství 2000 Kč/měsíčně   

 

Obec má v současné době uzavřeno 8 smluv o pronájmu částí nemovitostí v majetku Obce. Z toho 
jsou 4 byty a 5 provozovny služeb. 

Dle předložených skenů již 3 smlouvy neplatí, i když nájemci prostory stále využívají (kadeřnictví, 
řeznictví a pekárna). 

Celkem 6 smluv bylo uzavřeno na základě rozhodnutí starosty, paní Mařanová využívá byt na základě 
rozhodnutí okresního soudu jako náhradní byt, smlouva na pronájem samoobsluhy a pohostinství 
byla uzavřena na základě rozhodnutí zastupitelstva. 

S výjimkou smlouvy o pronájmu samoobsluhy jde o starší smluvní vztahy, kdy výše nájemného 
neodpovídá současné realitě trhu. 

U smlouvy na pronájem řeznictví je tato skutečnost částečně vyvážena podmínkou, že sídlo 
společnosti nájemce musí být v Oldřichově v Hájích, z čehož obci plynou další daňové příjmy. 

Kontrolní výbor navrhuje aktualizovat smluvní vztahy a stanovit obecná pravidla pronájmu 
nemovitostí v obecním vlastnictví včetně cenové hladiny, která odpovídá současné tržní ceně 
v místě obvyklé. Součástí toho by mělo být i stanovení slev např. pro sociální bydlení apod. 
 

 

3. Kontrolní výbor se dále zabýval provozem kotelny 

Kotelnu obec pořídila na základě smlouvy o přidělení dotace od ze Státního fondu životního prostředí 
ČR ze dne 4.12.2012 na předfinancování akce – žádosti do Evropského fondu Soudržnosti. 

Celkové způsobilé výdaje byly odhadovány na 11 917 462 Kč, z toho uznatelné náklady pro dotaci 
byly ve výši 7 244 268,89 Kč. Z uznatelných nákladů EU uhradila 85%, Státní fond životního prostředí 
5% a Obec Oldřichov v Hájích 10 %. Ve výsledku hradila Obec Oldřichov v Hájích 4 673 193 Kč 
neuznatelných nákladů a 724 427 Kč podílu dotace, tedy 45,3 % z celkových nákladů projektu. 

Na vlastní náklady si Obec vzala úvěr, který splácela až do roku 2018. 

Kotelna má dle smlouvy výkon 0,28 MWt a je z ní vybudováno 0,582 Km přípojek do 7 objektů 
(Beseda, expošta, OÚ, samoobsluha, požární zbrojnice, č.p.118 a Větrník). 

Dle výpisu z účetnictví byly celkové výdaje za provoz kotelny v roce 2019 ve výši 222 030,20 Kč. 
Oproti tomu Obec obdržela celkem 205 257 Kč za platby od nájemců. Zbývající 16 773,20 Kč činily 
náklady za teplo, které šly k tíži Obce za teplo spotřebované pro vlastní potřebu.  

Kotelna byla uvedena do zkušebního provozu v roce 2013. 

Platba za spotřebované teplo je stanovena na 430 Kč za GJ pro zákazníky a 235 Kč za GJ pro vlastní 
potřebu Obce (kvůli účetnictví). 
 
Dle sdělení účetní obce kotelna za svůj dosavadní provoz (necelých 7 let) vyrobila celkem 7933,69 GJ. 
 
Pro dokončení kontroly hospodaření kotelny požaduje kontrolní výbor tyto údaje: 
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 Vyrobená energie za každý rok provozu, z toho část energie spotřebovaná obcí a část 
energie ztrát. 

 Náklady na provoz kotelny a příjmy za dodané teplo za všechny roky provozu. 
 Energetický audit z doby podání žádosti vč. případných aktualizací. 
 Informaci o předpokládané životnosti kotelny. 

 
 
4. Kontrolní výbor se bude na svém dalším jednání 19.10.2020 zabývat problematikou cesty od 

hlavní silnice u Ekocentra přes pozemky Urbanových do obecního lesa. V této věci žádá 
kontrolní výbor k doložení všech podkladů a informací, které se v této záležitosti do současné 
doby udály. 

5. Kontrolní výbor navrhuje zadat externí odborné posouzení průběhu stavební akce Humanizace 
průtahu obcí Oldřichov v Hájích, aby byla zajištěna kvalita díla a předešlo se případným 
problémům vč. problémů s čerpáním dotace. 

 

 

Zapsal 

 

Radim Šarapatka 

V Oldřichově v Hájích dne 20.8.2020, 19:30 

 


