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Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích 

Kontrolní výbor 
Zápis z jednání ze dne 23.11.2020 

Místo konání: online 

Účastni:  

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

 

Závěry z jednání: 

1. Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a k dnešnímu dni zůstávají 
nedořešená tato usnesení: 

 K nápravě/ zvláštní pozornosti 

z roku 2016  1 Dořešit nákup pozemku v „malém písáku“ od Linety a Dořešit 
vykoupení pozemku pod cestou od Výzkumného ústavu. 

z roku 2017 0  
z roku 2018 3 1. Vyžádat dopracování smlouvy se zpracovatelem osobních 

údajů - KONZULTA Brno. 
2. Dořešit směnu pozemků s Janáčkovými 
3. Vyřešit pozemek na křižovatce a pod cestou u Kozlových. 

z roku 2019 8 1. Koncepce rozvoje TJ Sokol z.s. (do konce roku 2019, do 
únorového zastupitelstva, do březnového zastupitelstva). – 
Luboš Kocourek 

2. Radar do DIO po Humanizaci 
3. Služebnost NN Synkovi 
4. Dodatek s Jaromírem Zdeňkem – oznámit výsledné rozhodnutí 
5. Věcné břemeno s panem Plechatým – pozemek byl prodán 

paní Navrátilové. Musí se to řešit jinak. 
6. Předložit upravený návrh Koncepce rozvoje sportu – starosta 
7. Geodeticky zaměřit cestu u zahrádkářů kvůli vodovodu 
8. Hlídat přípravu optiky pod chodníkem 
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 K nápravě/ zvláštní pozornosti 

z roku 2020 9 1. Dořešit směnu pozemků s Bímovými  
2. Dořešit odkup části cesty Pod Špičákem od pana Plechatého 
3. Vyhotovit a podepsat smlouvu s pronajímatelem pohostinství 

vč. dodatku o odpuštění nájmu. 
4. Dořešit veřejnoprávní smlouvu s Městem Chrastava – Městská 

policie. 
5. Po žádosti proplatit příspěvek na lezeckou stěnu 
6. Dořešit dodatky ke smlouvám vč. smluv samotných – 

odpuštění nájmů. 
7. Dořešit vyúčtování dotace na odměnu pedagogům ZŠ a MŠ 

Mníšek z roku 2019 
8. Zveřejnit záměr směny pozemku č. 570/4 (O. Špulka, Lesy ČR) 
9. Dořešit chodník u č.p. 207. 

 
   

2. Kontrolní výbor se opakovaně zabýval hospodařením s nemovitostmi ve vlastnictví obce. Na 
základě poskytnutých skenů nájemních smluv (email od účetní obce ze dne 4.6.2020) a 
dodatečných informací od starosty obce níže uvádí opravenou tabulku pronajímaných 
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 

ZO 

2 ROYALEAGLE 
s.r.o. (Brzulová) 

151 kadeřnický 
salón 

640 Kč/měsíčně 
+ inflační doložka 

1.8.2017 – 
31.12.2018 

? 

3 Alena 
Gierlowská 

54 byt č.1 ve II. 
patře 

1137 Kč měsíčně 
může být 
navýšeno dle zvl. 
předpisů 

1.10.2000 - 
neurčito 

? 

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

1.2.1999 – 
31.1.2013 

? 

5 Aleš Kukla 54 služební byt v I. 
patře 

2608 Kč/ měsíčně 
+ zálohy  
+inflační doložka 

27.12.2013 
- neurčito 

ZO 

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

1.1.2003 – 
31.12.2013 

ZO 
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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 
– 
30.6.2020 

ZO 

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

1.7.2020 – 
31.12.2022 

ZO 

9 Marcela 
Růžičková 

54 pohostinství 1000 Kč/měsíčně  ZO 

 

Závěry k tomuto bodu zůstávají beze změny: 

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 

Základem pro plán vybudování kotelny byl energetický audit z 14.5.2010 (dále jen „EA 2010“), který 
posuzoval tehdejší stav vytápění budov v okolí návsi a 2 varianty řešení: V1 centrální kotelnu na štěpku 
a V2 tepelná čerpadle vzduch-voda. Výhodnější ekonomicky i environmentálně vyšla variant V1. 

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. Náklady za úvěr činily? 

Kotelna byla postavena v roce 2013. Licenci pro výrobu a rozvod tepelné energie od Energetického 
regulačního úřadu obdržela kotelna 23.1.2014 

Kotelna má dle smlouvy výkon 0,28 kW (350 kW nastavený) a je z ní vybudováno 0,582 Km přípojek do 
7 objektů (Beseda, budova bývalé pošty, OÚ, samoobsluha, požární zbrojnice, rodinný dům č.p.118 a 
Větrník). 

Výkon 0,28 kW odpovídá tepelné ztrátě připojených budov + 30 kW rezervy. Původní rezerva i rezervy 
které vzniknou zateplením budov, jsou určeny k možnému připojení dalších budov v okolí návsi. 

Kotelna byla uvedena do zkušebního provozu v roce 2013. Dne 26.10.2015 byl vyhotoven energetický 
posudek (dále jen EP 2015), který zkoumal nastavené hodnoty EA 2010. Sledované období – topná 
sezóna 2014/2015 bylo z několika důvodů odlišné od stavu sledovaného energetickým auditem: 
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Objekt Větrníku neodebíral teplo z kotelny, 2 byty v objektu bývalé pošty byly prázdné a prázdná byla 
po 4 měsíce i restaurace Beseda. Do toho teploty ve sledovaném období byly nadprůměrné. Posudek 
však stanovil dlouhodobý průměr spotřeby energie na 2227 GJ na topnou sezónu a při započítání 
nevyužitých rezerv na 3283 GJ (odhad EA 2010 byl 2626,4 GJ). 

V EP 2015 se doporučuje provést posudek znovu za následující topnou sezonu 2015/2016. K tomu již 
nedošlo. 

Tento údaj neodpovídá odhadované roční spotřebě z Energetického auditu z roku 2010 potvrzeného 
Energetickým posudkem z roku 2015 – 2227 GJ – dlouhodobý průměr bez nevyužitých rezerv. 
 
Platba za spotřebované teplo je stanovena na 430 Kč za GJ (dodávky z domovní předávací stanice) pro 
zákazníky a 235 Kč za GJ pro vlastní potřebu Obce (kvůli účetnictví). Cena pro zákazník je pod 
republikovým průměrem (593,23 Kč za GJ k 1.1.2019, ERÚ). 
Pro rodinný dům č.p. 119 s tepelnými ztrátami 10 kW a odhadovanými 68 GJ spotřeby, vychází při ceně 
430 Kč za GJ náklady na topení na 25 800 Kč za rok. 
 

Dle výpisu z účetnictví byly celkové výdaje za provoz kotelny následující: 

Účetní rok Příjmy Výdaje 
 2015 148 786,00 Kč 494 456,00 Kč 
2016 132 975,00 Kč 217 635,90 Kč 
2017 140 588,00 Kč 207 511,73 Kč 
2018 181 613,40 Kč 342 843,90 Kč 
2019 205 257,00 Kč 222 030,50 Kč 

 

Tyto údaje jsou však za účetní rok, nikoli za topnou sezónu. 

Návratnost čisté investice (bez dotací) byla EA 2010 odhadnuta na 19 let. Tento údaj vycházel z úspory 
za teplo a původních nákladů 1,3 mil. Kč oproti plánovaným nákladům na provoz kotelny necelých 700 
tis. Kč za rok (z toho 300 tis. osobní náklady, 324 tis. náklady na palivo, 71 tis. náklady na el. en. a 3 tis 
na opravy). 

Dle údajů poskytnutých Obcí Energetického regulačního úřadu bylo v Oldřichově vyrobeno a dodáno 
konečným uživatelům do domovní předávací stanice v jednotlivých topných sezónách následující 
množství tepla. Zde jde o údaje za topnou sezónu, která je rozdělena do dvou let. 

Rok GJ 
2014 757 
2015 366 
2016 353 
2017 494 
2018 550 
2019 550 
2020 370 

CELKEM 3440 
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Dle sdělení účetní obce kotelna za svůj dosavadní provoz (necelých 7 let) vyrobila celkem 7933,69 GJ. 
KV není známo, co je rozdílem hodnot, zda pouze ztráty, nebo teplo pro vlastní potřebu? 

 

Kotelna byla vystavěna za účelem snížení zátěže znečištění ovzduší, aby nahradila lokální tepelné 
zdroje na elektrickou energii, hnědé uhlí, dřevo i lehké topné oleje (objekt Větrníku). Toto se z větší 
části naplnilo, i když Energetický posudek snížil hodnocení tohoto přínosu nastaveného počátečním 
energetickým auditem o 9%. Objekt Větrníku a další napojení uživatelé stále využívají pravděpodobně 
z ekonomických důvodů původní zdroj vytápění. 

Zdrojem paliva pro kotelnu je dřevní štěpka z místní pily i z dřevěného odpadu z činnosti obecních 
technických služeb. Původní odhad, že půjde z 60 % o štěpku z dřevního odpadu z vlastních lesů, a ze 
40 % od soukromých osob, platí to i dnes? 

 
Kontrolní výbor žádá Obecní úřad = starostu a účetní obce, aby mu v termínu do 10.1.2020 dodali 
následující údaje: 

 Kolik stál Obec úvěr na kotelnu? 
 Vyrobená energie za každý rok provozu, z toho část energie spotřebovaná obcí a část 

energie ztrát. 
 Informaci o předpokládané životnosti kotelny. 
 Doložení smluvních vztahů, na základě, čeho obec fakturuje za teplo uživatelům 

připojených nemovitostí. 
 Informaci, zda všichni uživatelé připojených nemovitostí odebírají teplo z kotelny. 

 
Kontrolní výbor navrhuje vypracování nového energetického posudku za topnou sezónu 2021/2022. 
Tento posudek zohlední změny ve vytápěných objektech a bude definovat rezervní výkon a možnosti 
rozvoje rozvodů tepla do dalších objektů v blízkosti návsi. 

 
4. Pro každoroční inventarizaci majetku obce kontrolní výbor navrhuje komisi ve složení: Jana 

Svatoňová, Petr Martínek a Radim Šarapatka. Zmínění se svou účastí v inventarizační komisi 
souhlasí. Zbývající členové kontrolního výboru jsou případnými náhradníky. 

 
5. Kontrolní výbor se bude na svém dalším jednání 18.1.2021 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. 

 

 

 

Zapsal 

 

Radim Šarapatka 


