
Zápis z 8. zasedání kontrolního výboru obce Ostrožská Nová Ves ze dne 30. 11. 2020 

 

Účast členů kontrolního výboru: přítomno:   5 

                 omluveno:     0 

              

Účast vedení obce:    Ing. Jaroslava Bedřichová  

      

Zapisovatelka:    Monika Pleváková   

 

1. KVO schvaluje program 8. zasedání  

2.  Kontrola plnění otevřených usnesení z minulého zasedání KVO  
 

 

Kontrolní výbor ukládá zajistit provedení celkového úklidu lesoparku u hotelu U lázní. 

Popadané větve, ulomená vrchní část stromu visící v jeho koruně, náletové dřeviny, 

odpadky… Dále ukládá přepracovat stávající smlouvu 5/2013 a to ve smyslu definování 

udržované plochy , případně smlouvu ukončit s tím, že údržbu budou provádět zaměstnanci 

OÚ a za uspořené prostředky bude proveden výše uvedený celkový úklid lesoparku. 

 

Starostka informovala členy KVO, že úklid lesoparku proběhl. Dodatek ke smlouvě o dílo 

s panem Hélem, týkající se plochy, kterou pan Hél udržuje, předloží místostarosta Jurásek 

na nejbližším jednání rady obce.  

Pan Souček upozornil na odstavený modrý vrak osobního automobilu u lesoparku u lázní 

a vyjádřil obavu z možné ekologické havárie. Starostka informovala o řešení dané věci 

ve spolupráci s policií.  

 

42/2a: „Rada obce bere na vědomí informaci starostky obce o průběhu kontroly 

Ministerstvem zemědělství ČR o dodržení podmínek poskytnutí dotace z programu 

16. Údržba a obnova kulturního dědictví venkova – oprava výklenkové kaple Boží muka 

a jejího okolí v Ostrožské Nové Vsi.“ 
 

Starostka informovala členy KVO o provádění kontroly pracovníky Finančního úřadu 

pro Zlínský kraj, kterou v současné kontrole provádějí na základě podkladů předaných 

Ministerstvem zemědělství.  Poslední jejich žádost se týkala doplnění podkladů, zda je Obec 

plátce DPH či nikoliv. V současné době kontrola probíhá a dosud nebyla ukončena.   

 

Různé: Smlouva o pronájmu pozemků u Lázní s firmou Tomava s.r.o. 

 

Viz. úklid lesoparku. Starostka informovala o záměru revitalizace části lesoparku v roce 2021 

– 2022.   

 

44/4b: „Rada obce schvaluje žádost Jaroslava Hadaše, Dědina 54, Ostrožská Nová Ves 

o snížení stočného z důvodů havárie vodovodní přípojky. Rada obce schvaluje snížení 

stočného o 254 m3.“ 

 

Starostka vysvětlila, že k žádosti musí být doloženo, že voda neprotekla do kanalizace. 

Protokol o opravě od SVK. V tomto případě nebyl důvod proč nevyhovět žádosti.  

 

44/5b: „Rada obce schvaluje Provozní řád víceúčelového hřiště a Ceník pronájmu 

víceúčelového hřiště platný od 1. 9. 2020. Rada obce ukládá informovat občany o možnostech 

pronájmu způsobem obvyklým.“ 

 

Bylo zasláno v podkladech. K danému provoznímu řádu ani ceníku nebyly připomínky.  
 

45/2a: „Rada obce bere na vědomí Protokol o kontrole provedení redukčního řezu dřeviny 

rostoucí mimo les na pozemku par. č. 9790/1 v k. ú. a obci Ostrožská Nová Ves a nakládání 



s odpady na pozemcích parc. č. 831 a 835 v k. ú. Chylice obce Ostrožská Nová Ves zaslaný 

Českou inspekcí životného prostředí, Oblastním inspektorátem Brno. Česká inspekce 

životního prostředí nezjistila porušení zákona o ochraně přírody a krajiny ani zákona 

o odpadech.“ 
 

Starostka informovala členy výboru o průběhu šetření nepovoleného kácení dřevin v obci 

Policií ČR.  
 

45/6b : „Rada obce schvaluje podpis Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci výstavy 

 termínu 24. 9. – 17. 12. Jano Köhler – malíř sakrální i světský s Galerií výtvarného umění 

v Hodoníně, Úprkova 2, Hodonín. Rada obce pověřuje starostku podpisem smlouvy.“ 

 

46/6a: „Rada obce schvaluje podpis Smlouvy o výpůjčce prací na výstavu v termínu 24. 9. – 

17. 11. „Jano Köhler – malíř sakrální i světský“ s Galerií výtvarného umění v Hodoníně, 

Úprkova 2, Hodonín. Rada obce pověřuje starostku podpisem smlouvy.“ 

 

46/6b:„Rada obce schvaluje Smlouvu o výpůjčce prací na výstavu v termínu 24. 9. – 17. 11. 

„Jano Köhler – malíř sakrální i světský“ se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, 

Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště. Rada obce pověřuje starostku podpisem smlouvy.“ 

 

46/6c: „Rada obce schvaluje Pojistnou smlouvu na pojištění výstavy „Jano Köhler – malíř 

sakrální i světský“ s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., Římská 2135/45, Praha 2 

v termínu od 23. 9. 2020 do 17. 11. 2020. Rada obce pověřuje starostku podpisem smlouvy.“ 
 

Starostka členy výboru informovala o průběhu organizace výstavy. Nejasností byla platnost 

jedné smlouvy o výpůjčce do 17. 12. Bylo objasněno. I pojistná smlouva už byla sjednána 

jen do 17.11.  

 

47/5a: „Rada obce schvaluje žádost o schválení opravy kolárny pro zaměstnance MŠ a branky 

na zahradu za cenu 157 300 Kč vč. DPH předloženou ředitelkou Mateřské školy Ostrožská 

Nová Ves paní Hanou Kocábovou. Oprava bude financována z fondu investic mateřské 

školy..“ 

 

Starostka informovala, že opravu bude financovat ze zbytku prostředků z fondu investic, které 

si ušetřila z příspěvků zřizovatele. Obec nedoplácí žádnou částku. Mateřská škola musí Obec 

informovat o plánované opravě.  

 

47/6e: „Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu částí pozemku parc. 

č. 1466/12 se Společenstvím vlastníků bytových jednotek Mírova 916, Ostrožská Nová Ves. 

Předmětem nájmu bude nadále pouze část pozemku parc.č. 1466/12 o výměře 170 m2. Rada 

obce pověřuje starostku podpisem dodatku.“ 

 

Starostka informovala o záměru obyvatel bytovky nadále pozemek kolem bytovky udržovat, 

ale nemají již zájem za toto platit nájemné.  
 

48/4a: „Rada obce neschvaluje žádost paní Barbory Svobodové, Vlčnov 546 o snížení 

stočného na adrese Dědina 283, Ostrožská Nová Ves.“ 
 

Starostka objasnila, že v případě této žádosti paní Svobodové nebylo prokázáno, že by voda 

netekla do kanalizace. Nájemce paní Svobodové se doznal, že voda protékala sprchovým 

koutem.  
 

48/4b: „Rada obce odkládá vyřízení žádosti paní Hany Herákové, Hřbitovní 344, Ostrožská 

Nová Ves o prodloužení nájmu RD č. p. 344 o 5 let na další jednání rady po doručení 

statického posouzení nemovitosti. Rada obce ukládá zajistit statické posouzení nemovitosti 

č. p. 344.“ 

 



Starostka seznámila členy KVO s obsahem posledního dopisu, který byl zaslán paní 

Herákové. Nájem byl prodloužen do konce srpna 2021. Statický posudek byl zaslán 

v podkladech.  

 

48/6b : „Rada obce schvaluje Smlouvu zajištění služeb s panem Pavlem Miklíčkem, Na Láni 

294, Ostrožská Nová Ves na správu a údržbu sportovní haly. Rada obce pověřuje starostku 

podpisem smlouvy.“ 

 

Smlouva byla členům výboru zaslána v podkladech. Nebyly proti ní vzneseny žádné námitky.  

 

49/5a: „Rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 12 týkající se snížení příjmu a výdaje 

souvisejícího s platem zaměstnance veřejně prospěšných prací, navýšení příjmů za pronájem 

památkového domku, nájmů za hroby, z věcných břemen a za separaci odpadu a navýšení 

výdajů pro odvod DPH a výdajů souvisejících s volbami. Rada obce ukládá informovat 

zastupitele o rozpočtovém opatření na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.“ 

 

Starostka objasnila členům výboru rozpočtové opatření.  
 

50/6a: „Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo se společností STRABAG a.s., 

Kačírkova 982/4, Praha 5 k veřejné zakázce Prodloužení místní komunikace ul. U Svatých, 

Ostrožská Nová Ves, kterým se cena díla zvyšuje o 67 506 Kč na celkových 8 249 777 Kč 

včetně DPH. Rada obce pověřuje starostku podpisem dodatku.“ 
 

Starostka informovala členy výboru o vícepracích a méněpracích na stavbě místní 

komunikace. Předpokládalo se výrazně vyšší navýšení celkové ceny stavby z důvodů špatného 

podloží.  

 

Různé  

 

Paní Obdržálková požaduje doplnění odpadkových košů v katastru obce.  

Paní Šlosarová požaduje důsledné používání konkrétních razítek obce spojených s podpisem 

jednotlivých osob.  

 

 

V Ostrožské Nové Vsi 30. 11. 2020 

 

 

 

 

Marek Tvrdoň  

předseda KVO  


