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Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích 

Kontrolní výbor 
Zápis z jednání ze dne 30.5.2021 

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. Pan 

Trost prodal ty pozemky Kozlovým, takže je to spíš na obci a na 
Kozlových. 

z roku 2019 8 1. Dořešit radar na měření rychlosti v obci. 
2. Zakládací listina ekocentra. 
3. Koncepce rozvoje TJ Sokol z.s. (do konce roku 2019, do 

02/2020, pak do 03/2020 a teď až do 06/2021). – Luboš 
Kocourek. 

4. Služebnost NN Synkovi 
5. Věcné břemeno s panem Plechatým – pozemek byl prodán 

paní Navrátilové. Musí se to řešit jinak (Cesta od hřiště 
nahoru). 

6. Předložit upravený návrh Koncepce rozvoje sportu. 
7. Geodeticky zaměřit cestu u zahrádkářů kvůli vodovodu. 
8. Hlídat budování optické sítě firmou smart cloud (dotace MPU) 
 

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

vč. dodatku o odpuštění nájmu. 
3. Dořešit dodatky ke smlouvám vč. smluv samotných – 

odpuštění nájmů. 
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 K nápravě/ zvláštní pozornosti 

z roku 2021 9 1. Uspořádat průzkum veřejného mínění po dokončení stavby – 
veřejné osvětlení 

2. Odvodnění komunikace z Másláku a za viaduktem 
3. Vícepráce na vtoku a odvodnění požární nádrže 
4. VŘ – dopravní automobil pro SDH 
5. VŘ – dostavba prodejny 
6. VŘ – cesta k nádraží 
7. Smlouva na likvidaci odpadů s obcemi MJP 
8. Instalace váhy do sběrného dvora 
9. Úpravy okolí pomníku 

 

Zapsal 

Radim Šarapatka 


