
 

Zápis z 13. zasedání kontrolního výboru obce Ostrožská Nová Ves ze dne 14. 2. 2022 

 
 

Účast členů kontrolního výboru:  přítomno   4 

              omluveno  1 

 

 

Účast vedení obce:   Ing. Jaroslava Bedřichová 

 

Zapisovatelka:    Mgr. Dagmar Foltová 

 

 

1. KVO schvaluje program 13. Zasedání 

2. Kontrola plnění usnesení z jednání rady č.76 – 80  

 

 

 

76/6f: „Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce „Stavební 

úpravy komunikace na ul. Sportovní, Ostrožská Nová Ves“ předložený společností 

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha, kterým se snižuje cena díla o 609 105,71 Kč vč. 

DPH na celkových 3 196 773,32 Kč vč. DPH.“ 

 

Starostka obce seznámila členy KVO s Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce se 

společností STRABAG a.s., kterým se snížila cena díla o 609 105,71 Kč vč. DPH na celkových 

3 196 773,32 Kč vč. DPH. 

 

77/2a: „Rada obce bere na vědomí rozhodnutí k podanému odvolání ke stavbě objektu 

v Chylicích parc. č. 314, předložené Krajským úřadem Zlínského kraje, Odboru územního 

plánování a stavebního úřadu. 

Rada obce ukládá informovat občany prostřednictvím webových stránek obce o stavbě 

objektu v Chylicích.“ 

 

Starostka obce představila členům předmětné rozhodnutí k podanému odvolání a sdělila, že 

vedení obce Ostrožská Nová Ves uskutečnilo veřejné projednání ohledně objektu v Chylicích, 

kterého se zúčastnilo celkem 35 osob včetně vedení obce, z toho 4 novináři. Dále uvedla, že 

tento bod bude projednán i na nejbližším zasedání zastupitelstva obce. 

 

77/6c: „Rada obce schvaluje smlouvu o technologickém dozoru na ČOV za cenu 15.730 Kč 

vč. DPH za měsíc předloženou společností HYDROTECH, a.s. – odštěpný závod CZ, 

Tyršova 1132, 664 42 Modřice“ 

 

Starostka obce sdělila členům KVO, že původní smlouva o technologickém dozoru na ČOV 

uzavřená se společností HYDROTECH, a.s. je z roku 2007, kde je cena stanovená ve výši 

13 640 Kč vč. DPH. 

 

78/6a: „Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo – deratizační práce v obci za cenu do 21 780 Kč 

vč. DPH s panem Bronislavem Borským, Za školou 884, Buchlovice.“ 

 

Starostka obce sdělila členům KVO, že s panem Bronislavem Borským se smlouva o dílo na 

provedení deratizačních prací v obci uzavírá každoročně, kdy poslední 3 roky byla cena za 

provedení díla beze změny, až v letošním roce se cena navýšila o 1 210 Kč vč. DPH. 

 



 

79/6a: „Rada obce schvaluje Přílohu č. 1 smlouvy č. T 101/2006 na odstraňování odpadů 

skládkováním na rok 2022, zaslanou firmou EKOR, s.r.o. Kyjov. “ 

 

Starostka obce informovala členy KVO, že oproti minulému roku došlo k navýšení za 

odstraňování odpadu skladováním. 

 

79/6b: „Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o odvozu a likvidaci odpadů 

ze sběrového místa Ostrožská Nová Ves, kterým se mění příloha č. 2 odstavce IV. shora 

uvedené smlouvy, ceník svážených odpadů od 1. 1. 2022 předložený společností Sběrné 

suroviny UH, s.r.o., Průmyslová 1147. “ 

 

Starostka obce představila členům výboru nový dodatek ke Smlouvě o odvozu a likvidaci 

odpadů ze sběrového místa ONV, kterým se mění příloha č. 2 odst. IV. shora uvedené 

smlouvy, ceník svážených odpadů od 1. 1. 2022 a uvedla, že v posledních dvou letech dochází 

k velkému navýšení cen.  

 

79/6c: „Rada obce schvaluje Dodatek č. 1/2022 ke Smlouvě o odvozu, využití a odstranění 

odpadu, kterým se mění článek VII. Ceny a platby shora uvedené smlouvy předložený 

společností Odpady-Třídění-Recyklace a.s., Průmyslová 1153, Uherské Hradiště. “ 

 

Starostka obce informovala členy výboru o obsahu dodatku a o tom, že se v minulosti plasty 

vyvážely 1 x za 2 měsíce, nyní se plasty vyváží každé 4 týdny. 

 

80/3a: „Rada obce schvaluje Zprávu o posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek 

na veřejnou zakázku na stavební práce „Ostrožská Nová Ves, ulice Mírová, Zahradní, Květná, 

Sadová – oprava potrubí bezvýkopovou metodou“. Rada obce rozhodla o přidělení zakázky 

ulice Mírová, Zahradní, Květná, Sadová – oprava potrubí bezvýkopovou metodou“ firmě 

BMH, spol. s r. o., Ondřejova 592/11a, Chválkovice, 779 00 Olomouc. 

 

Starostka obce informovala členy KVO o proběhnutém zadávacím řízení na veřejnou zakázku 

na stavební práce „Oprava potrubí bezvýkopovou metodou v Ostrožské Nové Vsi v ul. 

Mírová, Zahradní, Květná a Sadová. Byly podány 3 nabídky (nejvyšší 4 048 848,50 Kč a 

nejnižší 3 818 900,50 Kč). Zhotovitelem stavby byla vybrána společnost BMH, spol. s r.o., 

která podala nabídku s nejnižší cenou. 

 

 

Různé  

 

Starostka obce sdělila členům výboru, že Dohody o provedení prací spojených s pohřbením 

na hřbitově v Ostrožské Nové Vsi jsou ve fázi podpisu, čeká se, až společnost Jericho, Jan 

Pavka předmětné dohody doručí zpět. 

 

 

V Ostrožské Nové Vsi 14. 2. 2022 

 

 

Marek Tvrdoň, v. r. 

předseda KVO 


