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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích 
 
Datum jednání:  16. 1. 2023 
Místo jednání:  Sál restaurace BESEDA v Oldřichově v H. 
Začátek jednání:  18:00    Konec jednání: 18:24 
Počet přítomných členů ZO: 7    Omluveni:      0 
Neomluveni:   0                Hosté:       0  
 
Starostka obce provedla uvítání a zahájení jednání ZO. Zapisovatelem pověřila Jiřinu Vávrovou 
a jmenovala ověřovatele zápisu Jaromíra Tichého a Radima Šarapatku. 
Dále starostka obce konstatovala, že na základě presenční listiny ZO je přítomna nadpoloviční 
většina členů ZO, a tudíž je zasedání usnášeníschopné. Starostka obce vyzvala ověřovatele 
zápisu z minulého zasedání ZO, zda mají připomínky k zápisu. Zápis ze zasedání ZO z 19. 12. 
2022 je bez připomínek.  
 
 
ZO schválilo program jednání:  

1) Platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 443 860,- Kč a 88 515,- 
Kč na stavbu: „Kotelna pro výrobu tepla z biomasy – Oldřichov v Hájích“. 

2) Rozpočtové opatření č.1/2023 
 
 
 

Hlasování o programu 
jednání Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
Bod 1) Platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 443 860,- Kč a 
88 515,- Kč na stavbu: „Kotelna pro výrobu tepla z biomasy – Oldřichov v Hájích“. 
Předkládá Jana Šťastná, starostka obce 
 
J. Šťastná uvedla přítomné do problematiky, řekla, že pan Tichý při předávání úřadu 
neinformoval o probíhajícím sporu s finančním úřadem. O tom, že takový spor probíhá, se 
dozvěděla až z dopisu advokátky Zwyrtek-Hamplové, která navrhovala podat správní žalobu. 
Správní žaloba byla podána, ale nenásledoval další krok – žádost o posečkání s platbou 
platebních výměrů. Tuto skutečnost se dozvěděla až z telefonátu od finančního úřadu, který jí 
zavolal, že se obec tím, že nezaplatila platební výměry, dostala mezi dlužníky. Situaci je třeba 
neprodleně řešit, protože pokud bude obec vedena jako dlužník, nemá možnost například 
žádat o dotace. J. Šťastná vyzvala J. Tichého, aby se k věci vyjádřil.  
J. Tichý řekl, že kontrol z finančního úřadu je více, tato kontrola začala v roce 2018. J. Tichý se 
omluvil, že tuto skutečnost zapomněl uvést do předávacího protokolu. Dále vysvětloval, jak 
bylo postupováno ohledně této dotace, že dotaci administrovala firma Regioplan, všechny 
kroky byly konzultovány s SFŽP, který neshledal žádná pochybení a proplatil všechny uznatelné 
náklady. J. Tichý navrhl podání žaloby a požádat finanční úřad o splátkový kalendář.  
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J. Šťastná řekla, že pro splátkový kalendář nevidí důvod, navrhla požádat finanční úřad o 
posečkání a posléze i o prominutí. J. Vávrová řekla, že druhá varianta je zaplatit dlužnou částku 
rovnou. Dále následovala diskuse s výsledkem, že by se mělo zkusit požádat o posečkání a 
prominutí. J. Vávrová se dále ptala J. Tichého, zda je ještě nějaký další obdobný problém, o 
kterém jsme nebyli informováni, J. Tichý odpověděl, že ne, ale že těch kontrol probíhá hodně 
a že se nedá předvídat, co se při kontrolách objeví. J. Šťastná řekla, že tomu rozumí, ale že 
hlavní problém je v tom, že jsme o této situaci nebyli informováni.  
 
 

USNESENÍ č. 1/1/2023  

ZO projednalo a schvaluje podání žádosti o posečkání a žádosti o prominutí odvodu za 
porušení rozpočtové kázně ve výši 1 443 860,- Kč a 88 515,- Kč na stavbu: „Kotelna pro výrobu 
tepla z biomasy – Oldřichov v Hájích“. 
 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
 
 
Bod 2 – Rozpočtové opatření 1/2023: 
Předkládá Jana Šťastná, starostka obce  
S ohledem na Platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 443 860,- Kč a 
88 515,- Kč na stavbu: „Kotelna pro výrobu tepla z biomasy – Oldřichov v Hájích“ je třeba 
přijmout rozpočtové opatření.  
Výdaje se navyšují o doplatek stavby vodovodu vyplývající ze smlouvy z roku 2022 a výdaje na 
odvod za porušení rozpočtové kázně – dotace kotelna a financování příjmů se navyšuje o 
skutečný převod zůstatku na běžných účtech.  
Rozpočtové příjmy se nemění. Rozpočtové výdaje se v celkové částce navyšují o 2 524 158,56 
Kč na 22 156 679,56 Kč. Financování příjmů se navyšuje o 2 524 158,56 Kč. 
 
 

USNESENÍ č. 2/1/2023  

ZO projednalo a schvaluje rozpočtové opatření 1/2023. Rozpočtové příjmy se nemění. 
Rozpočtové výdaje se v celkové částce navyšují o 2 524 158,56 Kč na 22 156 679,56 Kč. 
Financování příjmů se navyšuje o 2 524 158,56 Kč. 
 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
 
 
Diskuse a závěr: 

 

• J. Šťastná se dále ptala, jak to, že se zastupitelé nedozvěděli o vracení části dotace na 
„smeták“, odvod za porušení rozpočtové kázně činil společně s penále přes půl milionu 
korun. J. Tichý rozporoval částku, ale J. Šťastná řekla, že tuto částku potvrdila jak účetní 
obce, tak finanční úřad. J. Tichý řekl, že v roce 2018 FÚ zahájil kontrolu a po několika 
letech přišel FÚ s tím, že zadávací dokumentace byla udělána na míru tomu 
konkrétnímu vybranému stroji. Obrátil se tedy na paní Zwyrtek-Hamplovou a odvolací 
orgán snížil odvod na polovinu. Na otázku, proč se o tomto odvodu nedozvěděli 
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zastupitelé J. Tichý odpověděl, že o tom nebyl důvod jednat na zastupitelstvu, řekl to 
„svým kolegům“. P. Martínek potvrdil, že o tom věděl. 

• J. Šťastná požádala J. Tichého o součinnost při vyplnění hlášení pro ERÚ, J. Tichý 
souhlasil.  
 
 
 

 
Zapsala:    J. Vávrová   …….………………………………… 
 
 
Správnost zápisu ověřili: J. Tichý   …………………..…….…….. 
 

 
R. Šarapatka ……..…....……………………….. 

 
 
 
 
 

………………… 
Jana Šťastná 
starostka obce 

 

 

 


