
 
 
Zápis z 9. zasedání kontrolního výboru obce Ostrožská Nová Ves ze dne 22. 2. 2021 
 
Účast členů kontrolního výboru: přítomno:   5 
                 omluveno:     0 
              
Účast vedení obce:   Ing. Jaroslava Bedřichová  
    Marek Jurásek  
    Ing. Jaromír Lažek  
Zapisovatelka:    Monika Pleváková   
 

1. KVO schvaluje program 9. 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 o dodatku sepsaném s firmou TOMAVA, který byl členům výboru také 
zaslán v pokladech.  
Nikdo z přítomných neměl k danému dodatku námitky.  
Místostarosta Jurásek přislíbil doplnění informace o nacenění prací od jiných firem z oboru.  
 
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 členy KVO informovala o tom, že kontrola MZE ČR dosud nebyla ukončena.  
 
Různé:  

1. Smlouva o pronájmu pozemků u Lázní s firmou Tomava s.r.o. 
 
Místostarosta Jurásek předložil členům KVO smlouvu o nájmu pozemků s firmou TOMAVA. 
Nikdo z přítomných neměl k dané smlouvě připomínky.  
 

2. Odpadkové koše – přidání.  
 

Místostarosta Jurásek přislíbil přidání odpadkového koše u areálu bývalého družstva.  
 

3. Razítka x podpisy.  
 
Starostka informovala paní Šlosárovou o pravidlech používání razítek na obci. Nikdo z přítomných 
nepodal připomínky.  
 
 
 
 



 

3.  Kontrola plnění usnesení ze zasedání rady č. 51 – 55 

RO51_5g : „Rada obce schvaluje nabídku společnosti E.ON Distribuce, a.s. na dodávku elektrické 
energie na čistírnu odpadních vod za cenu 1 488 Kč/MWh. Rada obce ukládá zajistit smlouvu 
o dodávce elektrické energie. 
Rada obce pověřuje starostku podpisem smlouvy.“  
 
Místostarosta Jurásek informoval členy KVO o důvodu sepsání nové smlouvy o dodávce elektrické 
energie. Byla postavena nová trafostanice, změnil se druh odběru z nízkého napětí na vysoké napětí, 
původně automaticky na dobu 4 měsíců sepsáno s E.ON Distribuce, pak proběhlo nacenění i u jiných 
dodavatelů a řádná smlouva byla nakonec sepsána také s E.ON Distribuce.  
 
RO52_6h : „Rada obce schvaluje Dodatek č.1/2020 ke Smlouvě o dílo č. 5/2013 se společností 

TOMAVA s.r.o., Na Hrázi 260, Ostrožská Nová Ves uzavřené dne 22. 5. 2013 týkající se konkretizace 

udržované plochy uvedené ve smlouvě o dílo. Rada obce pověřuje starostku podpisem dodatku.“ 

 
Objasněno, vyřešeno.  
 
RO53_6a : „Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k akci „Ostrožská Nová Ves, ulice 
Dolní, rekonstrukce kanalizace – II. etapa“, kterým se celková cena díla snižuje o 43 360,40 Kč 
na celkových 2 788 857 Kč se společností PROMONT Uherské Hradiště s. r. o., Kněžpole 218. 
Rada obce pověřuje starostku podpisem dodatku.“ 
 
Starostka informovala členy KVO, že důvodem snížení ceny díla byly méněpráce vzniklé nevracením 
vjezdů k rodinným domům do původního stavu. Později další firma stavěla místní komunikaci a dané 
práce by se tak dělaly zbytečně.  
 
RO54_4d : „Rada obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 10.000,- Kč PAHOP, 
Zdravotnímu ústavu paliativní a hospicové péče, z.ú., Mariánské nám. 78, Uherské Hradiště. Rada obce 
pověřuje starostku podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.“  
 
Starostka předložila členům KVO žádost o poskytnutí dotace ústavu PAHOP, kde bylo zřejmé, že dosud 
pečovali v obci o 6 osob.  Nikdo z přítomných neměl námitky k poskytnuté dotaci.  
 
RO54_4e : „Rada obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 3 000 Kč spolku VČELKA 
sociální služby o.p.s., Pivovarská 170/3, Beroun. Rada obce pověřuje starostku podpisem smlouvy 
o poskytnutí dotace.“ 
 
Starostka předložila členům KVO žádost o poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti VČELKA 
z níž je zřejmé, že poskytnutých služeb v současné době využívá jeden obyvatel obce. Nikdo 
z přítomných neměl námitky k poskytnuté dotaci.  
 
RO54_6b : „Rada obce schvaluje Přílohu smlouvy T na odstraňování odpadu skládkováním na rok 
2021, zaslanou firmou EKOR, s.r.o. Kyjov. Rada obce pověřuje starostku podpisem Přílohy smlouvy.“ 
 
Starostka a místostarosta Lažek informovali členy KVO o obsahu dodatku a předložili porovnání 
s předešlým rokem. Nikdo z přítomných neměl námitky.   
 
RO54_6d : „Rada obce schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 252/1, 254/5 
a 254/6 se společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha Libeň za cenu 1 210 Kč vč. DPH.  
Rada obce pověřuje starostku podpisem Přílohy smlouvy.“ 



 
Starostka informovala členy KVO o věcných břemenech a zřízení služebností na pozemcích obce. 
Nikdo z přítomných neměl námitky. 
 
RO55_2a : „Rada obce bere na vědomí informaci Ministerstva vnitra České republiky o dílčí novele 
zákona o místních poplatcích a nutnosti přijetí nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku 
z pobytu. Rada obce ukládá zpracovat novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu 
a předložit ji ke schválení na nejbližším jednání zastupitelstva obce.“ 
 
Starostka informovala členy KVO o pokynu Ministerstva vnitra o nutnosti sepsání nové obecně závazné 
vyhlášky obce, v níž je upraven předmět poplatku z pobytu. Ke změně dochází u pacientů lázní. Danou 
obecně závaznou vyhlášku bude projednávat zastupitelstvo obce 2. března 2021.  
 
RO55_4c : „Rada obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ostrožská Nová Ves na rok 2021 
ve výši 6000Kč Středisku rané péče EDUCO Zlín z.s., Chlumská 453, Zlín. Rada obce ukládá sepsat 
s žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. 
Rada obce pověřuje starostku podpisem veřejnoprávní smlouvy.“ 
 
Starostka předložila členům KVO žádost o poskytnutí dotace zapsaného spolku EDUCO Zlín, z níž je 
zřejmé, že poskytnutých služeb v současné době využívá jeden obyvatel obce. Nikdo z přítomných neměl 
námitky k poskytnuté dotaci. 
 
Bod 6a : „Rada obce schvaluje Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů (směsný komunální 
odpad a objemný odpad) a Dodatek č. 1/2021 ke smlouvě o odvozu, využití a odstranění odpadu 
se společností Odpady-Třídění-Recyklace a.s., Průmyslová 1153, Uherské Hradiště.  
Rada obce pověřuje starostku podpisem dohody.“ 
 
Místostarosta Lažek informoval členy KVO o systému likvidace komunálního a objemného odpadu 
v obci. Nikdo z přítomných neměl námitky nebo připomínky k podpisu dodatku.  
 
 
 
V Ostrožské Nové Vsi 22. 2. 2021 

 

 

Marek Tvrdoň  

předseda KVO  


