
 
 
Zápis z 10. zasedání kontrolního výboru obce Ostrožská Nová Ves ze dne 5. 5. 2021 
 
Účast členů kontrolního výboru: přítomno:   4 
                 omluveno:     1 
              
Účast vedení obce:   Ing. Jaroslava Bedřichová  
    Marek Jurásek  
     
Zapisovatelka:    Monika Pleváková   
 

1. KVO schvaluje program 10. zasedání  

2.  Kontrola plnění otevřených usnesení z minulého zasedání KVO  

 
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 a v současné chvíli 
je kontrola postoupena Finančnímu úřadu ČR.  
 
Různé:  
 

1. Odpadkové koše – přidání.  
 

Místostarosta Jurásek informoval členy výboru o počtu umístěných odpadkových košů v obci. Na žádost 
paní Obdržálkové byly přidány dva odpadkové koše (jeden u průmyslového areálu družstva směrem 
na Ostrožskou Lhoty a druhý na cyklostezce v EBZ Hoffmann) a celkově je v obci umístěno 75 
odpadkových košů.  
 

3.  Kontrola plnění usnesení ze zasedání rady č. 56 – 61 

 
56/2a: „Rada obce bere na vědomí rozhodnutí České inspekce životního prostředí, Oblastního 
inspektorátu Brno o uložení provedení přiměřených náhradních opatření k nápravě v souvislosti 
s výsadbou stromů. Rada obce ukládá sjednání nápravy do stanoveného termínu 31. 3. 2022.“  
 
Místostarosta Jurásek ujistil členy výboru, že s výsadbou se počítá na podzim 2021. Do doby výsadby 
bude tento bod sledován členy kontrolního výboru.  
 
56/4b: „Rada obce ukládá zajistit právní posouzení žádosti manželů Jaroslavy a Jaromíra Falešníkových, 
Školní 521, Ostrožská Nová Ves o odstoupení od smluvní pokuty ve výši 80 000 Kč spojené s koupí 
stavebního pozemku v lokalitě U Svatých. Rada obce doporučuje dořešit s právníkem prodloužení 
termínu začátku výstavby domu formou dodatku ke smlouvě.“ 
 
Starostka seznámila členy výboru s právním posouzením žádosti, informovala členy výboru, že tento 
bod bude projednáván na zastupitelstvu obce 11. 5.  
 
56/6d: „Rada obce schvaluje podpis Přílohy č.1/7 Smlouvy o odběru obalových a dalších druhů odpadů 
se společností Sběrné suroviny UH, s.r.o., Průmyslová 1147, Uherské Hradiště.  
Rada obce pověřuje starostku podpisem přílohy smlouvy.“ 
 



Starostka srovnala dodatky za uplynulé dva roky, došlo k mírnému navýšení. Místostarosta Jurásek 
informoval o nově umístěných sběrových nádobách na kovový odpad a nově vznikajícím sběrovém 
místě u školky.    
 

57/3a: „Rada obce schvaluje Zprávu o posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku na stavební práce „Ostrožská Nová Ves, ulice Nádražní – oprava kanalizace“. 
Rada obce rozhodla o přidělení zakázky „Ostrožská Nová Ves, ulice Nádražní – oprava kanalizace“ 

firmě ARTESIA, spol. s r. o., Rohatecká 241, Ratíškovice za cenu 339 158,78 Kč bez DPH.“ 

 

Starostka obce informovala členy výboru o doručených nabídkách. Bylo osloveno 5 firem, nabídky 
podaly 4 firmy. Nejvýhodnější nabídku předložila firma ARTESIA, spol. s r. o., Rohatecká 241, 
Ratíškovice.  
 
57/5b: „Rada obce schvaluje nabídku společnosti Alfinvest Zlín s.r.o., Jar. Staši 165, Zlín – Malenovice 
na zhotovení územních studií dvou zastavitelných ploch za cenu 90 000 Kč bez DPH.  
Rada obce ukládá zaslat zhotoviteli objednávku na zpracování územních studií.“ 
 
Starostka informovala členy KV, že se jedná o zpracování studií na dvě zastavitelné lokality – 
Záhumenice u ČOV a za ulicí Osvobození pod RD manželů Obalových. Společnost Alfinvest Zlín podala 
nabídku s nejnižší cenou a na firmu byly dobré reference.   
 
57/5d: „Rada obce schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2020 a návrhy dílčích inventarizačních komisí 
na vyřazení jednotlivých předmětů z majetku obce.“ 
 
Kontrolnímu výboru byl představen průběh inventarizace a účetní vyřazení zařízení starého obecního 
úřadu.  
 
57/6a: „Rada obce schvaluje Smlouvu o údržbě zeleně na rok 2021 za cenu 240 000 Kč předloženou 
paní Ing. Olgou Kočicovou, Bánov 513. 
Rada obce pověřuje starostku podpisem smlouvy o údržbě zeleně.“ 
 
Starostka obce informovala členy výboru o rozsahu prací poskytnutých paní Kočicovou. Nejedná se jen 
o běžnou údržbu, ale také novou výsadbu a přípravu okrasných truhlíků. Paní Kočicová v současné době 
spolupracuje také se Sirnatými lázněmi Ostrožská Nová Ves.  
 

58/5a: „Rada obce schvaluje odpis pohledávky za stočné ve výši 2 186,10 Kč paní Marie Skokanové, 
Jinošovská 78, Kralice nad Oslavou z důvodů nevymahatelnosti pohledávky.“ 
 
Starostka obce informovala členy výboru o odpisu pohledávky paní Skokanové, která dříve provozovala 
novoveskou pekárnu. Na paní Skokanovou byla vedena insolvence, do níž se obec nepřihlásila, jelikož 
vzhledem k výši dluhů by plnění bylo minimální a náklady na právníka by je výrazně převýšily.  
 
58/6a: „Rada obce schvaluje Kupní smlouvu na pořízení použitého čelního zametače Tuchel Plus 150 
r. v. 2009 za cenu 77 650 Kč včetně DPH s paní Denisou Vávrovou, Josefa Ševčíka 717/940, Most.  
Rada obce pověřuje starostku podpisem smlouvy.“ 
 
Místostarosta Jurásek představil členům výboru nově koupené příslušenství k multikáře.  
 
59/4a: „Rada obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 10 000 Kč příspěvkové 
organizaci Domov pro seniory Loučka, Loučka 128, Újezd u Valašských Klobouk. Rada obce pověřuje 
starostku přípravou a podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.“  
 
Starostka informovala členy KV, že v dané příspěvkové organizaci jsou umístěny dvě osoby z naší obce.  
 



59/4e: „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 informovala členy KV, že daných služeb využívá jeden občan obce.  
 

60/3a: „Rada obce bere na vědomí zprávu o posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku na služby „Likvidace odpadů ze sběrného místa Ostrožská Nová Ves“. 
Rada obce rozhodla o přidělení zakázky „Likvidace odpadů ze sběrného místa Ostrožská Nová Ves“ 
společnosti Sběrné suroviny UH, s.r.o., Průmyslová 1147, Uherské Hradiště za cenu709 838,03 Kč 
včetně DPH.“ 
 
Starostka informovala členy KV, že ve výběrovém řízení byly osloveny 4 svozové firmy a nabídku podaly 
dvě z nich. Nikdo z přítomných členů rady neměl doplňující otázky.  
 
60/4d: „Rada obce ukládá předložit na nejbližším jednání zastupitelstva obce žádost paní Jany 
Fryčkové, Za Kovárnou 313, Uherské Hradiště o vyplacení finančního příspěvku na demolici 
s následnou výstavbou nového RD na pozemku parc. č. 215 v k. ú. Chylice obce Ostrožská Nová Ves.“ 
 
Starostka objasnila důvod rozdílných jmen v katastru a na žádosti. Vše bude řešeno na jednání 
ZO 11. 5. 2021.  
 
60/5a: „Rada obce schvaluje cenovou nabídku Ing. Antonína Březiny, Drahová 693, Uherský Ostroh 
na vybudování veřejného osvětlení v ulici Za Kostelem za cenu 261 395,30 Kč.“ 
 
Místostarosta Jurásek informoval členy výboru, že byly podány 3 nabídky a Čížek Buchlovice nabídl 
276 221 Kč + DPH a pan Čagánek z Hroznové Lhoty podal nabídku za cenu 269 894 Kč + DPH.  
 
61/3a: „Rada obce bere na vědomí zprávu o posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku na stavební práce „Obnova místní komunikace ul. Spojovací Ostrožská Nová Ves“. 
Rada obce rozhodla o přidělení zakázky „Obnova místní komunikace ul. Spojovací Ostrožská Nová Ves“ 
společnosti STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, Praha za cenu 4 716 299Kč včetně DPH.“ 
 
Členům výboru bylo předloženo výběrové řízení a nikdo z přítomných neměl doplňující otázky.  
Bylo podáno 5 nabídek.  
 
61/3c: „Rada obce bere na vědomí zprávu o posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku na stavební práce „Výstavba VO v ulici Nádražní Ostrožská Nová Ves“. 
Rada obce rozhodla o přidělení zakázky „Výstavba VO v ulici Nádražní Ostrožská Nová Ves“ společnosti 
OSVĚTLENÍ, s. r. o., Novodvorská 1010/4, Praha za cenu 926 397,79 Kč včetně DPH.“ 
 
Členům výboru bylo předloženo výběrové řízení a nikdo z přítomných neměl doplňující otázky.  
Bylo osloveno 5 firem a 2 firmy podaly nabídku.  
 
61/4b : „Rada obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce neziskové organizaci Zdravotní klaun 
o. p. s., Paříkova 355/7, Praha 9 ve výši 2000Kč. Rada obce ukládá sepsat s žadatelem veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce.“ 
 
Starostka informovala členy KV, že daná služba je provozována v nemocnici v UH na dětském oddělení.  
 
61/6a : „Rada obce schvaluje podpis smlouvy o zpracování daňového přiznání k DPPO za rok 2020 
s firmou 1.STRMISKA, s. r. o., Ing. Petr Strmiska, Družstevní 821, Ostrožská Nová Ves za cenu 50 457 Kč 
vč. DPH. 
Rada obce zplnomocňuje Ing. Petra Strmiska ke zpracování a podání daňového přiznání 
do 30. 6. 2021.“ 
 



Starostka objasnila, že došlo oproti loňskému roku k navýšení o více než 6 tis. Kč a informovala členy 
KV o rozsahu prací pana Strmiska.  
 
 
Různé  
 

• V zápisech ze zasedání RO uvádět u žádostí o zařazení do seznamu nemovitostí dle směrnice 
č. 1/2018 parcelní čísla dotčených nemovitosti ( RO 58/4a , RO 60/4a ). 

 

Paní Pleváková bude v usnesení z jednání rady obce důkladněji specifikovat pozemky a nemovitosti 

ke Směrnici č. 1/2018.  

 
 
V Ostrožské Nové Vsi 5. 5. 2021 

 

 

Marek Tvrdoň  

předseda KVO  


