
Zápis ze 7. zasedání kontrolního výboru obce Ostrožská Nová Ves ze dne 2. 9. 2020 

 

Účast členů kontrolního výboru: přítomno:   5 

                 omluveno:     0 

              

Účast vedení obce:    Ing. Jaroslava Bedřichová  

     Marek Jurásek  

 

Zapisovatelka:    Monika Pleváková   

 

1. KVO schvaluje program 7. 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. 

 

Místostarosta Marek Jurásek seznámil členy KVO s podmínkami smlouvy mezi Obcí Ostrožská Nová Ves 

a firmou TOMAVA s.r.o. Upřesnil, že pan Hél má ve smlouvě stanovenu údržbu 3x do roku a to v měsících 5,7 

a 9. Smlouva je platná od roku 2013.  

Na základě smlouvy o pronájmu má TOMAVA pronajatou část pozemku pod vysokým napětím, kde pěstují 

jehličnany.  

Pro Obec firma udržuje také pruh u hlavní cesty, pruh až po transformátor a točnu se stromem. Zbývající klín 

u kapličky se pravidelně neseče, ale dělá se tam probírka. V současné době jsou tam popadané větve 

z posledních bouřek. Bude do zimy 2020 uklizeno.  

Místostarosta Jurásek přislíbil, že ke smlouvě doplní přílohu, z níž bude zřejmé, které části daných pozemků 

TOMAVA udržuje a zajistí nacenění od další firmy z oboru.  

 

Kontrola plnění usnesení č. 31 ze zasedání rady obce 

 

Bod 4c: „Rada obce ukládá prověřit podmínky nutné k pronájmu na daných pozemcích Lázeňského mokřadu, 

včetně záměru kontroly užívání. “ 

Odpovídá: Ing. Lažek, Pleváková  

Termín: ihned 

 

Starostka informovala členy výboru, že smlouva byla 1. 9. 2020 podepsána a bylo uhrazeno i nájemné na rok 

2020. Smlouva je na dobu určitou do konce roku 2021. Odbor životního prostředí Zlínského kraje s pronájmem 

souhlasil.  

  

Kontrola plnění usnesení č.31 ze zasedání rady obce 

 

Bod 4f : „Rada obce odkládá vyřízení žádosti paní Gabriely Cagalové, Hřbitovní 537, Ostrožská Nová Ves 

o odkupu pozemku parc. č. 5237 v k.ú. a obci Ostrožská Nová Ves na další jednání rady obce. Rada obce 

ukládá zpracovat vizualizaci komunikace u víceúčelového hřiště k případné realizaci v budoucím období. 

Rada obce ukládá projednat s žadatelkou na základě zpracované vizualizace další možnosti odkupu nebo směny 

přilehlých pozemků.“ 

 

Odpovídá: Ing. Bedřichová 

Termín: ihned 

 

Starostka seznámila členy KVO s podmínkami, které paní Cagalová předložila obci.  

 

Kontrola plnění usnesení č.42 ze zasedání rady obce 
 

Bod 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 obce seznámila členy KVO s aktuálním vývojem kontroly splnění podmínek při poskytnutí dotace 

od Ministerstva zemědělství.  

Po dokončení stavby nám byla Ministerstvem zemědělství poskytnuta dotace ve výši 70 % výdajů. Byly dosud 

provedeny dvě kontroly dotace ze strany MZE. První v lednu 2019 byla ukončena bez nálezu.  V únoru 2020 byla 



provedena kontrola dotace na kapličku z podnětu stěžovatele. Důvodem bylo upozornění, že v programu 

poskytnutí dotace bylo uvedeno, že se může dělat úprava okolí do 3 metrů. V našem případě je přesah 12,5 cm 

nad 3 metry. MZE ukončilo kontrolu dotace na základě protokolu s vyměřením vratky dotace ve výši 79 865 Kč.   

Starostka podala námitky proti tomuto rozhodnutí a vratku dotace dosud obec neuhradila.  

Ve středu 26. 8. 2020 byla zahájena kontrola dotace finančním úřadem a kontrola dotace dosud probíhá.   

 

Bod 5d : „Rada obce bere na vědomí Změnu rozpisu rozpočtu č. 4 k rozpočtu 2020 schválenou starostkou obce 

dne 8. 7. 2020.“ 

 

Změna rozpisu rozpočtu byla podrobně rozebrána. Týká se pouze přesunů v rámci položek rozpočtu. Závazný 

ukazatel, který máme schválený v rozpočtu obce, se nemění.  

 

Kontrola plnění usnesení č.43 ze zasedání rady obce 
 

Bod 5a : „Rada obce schvaluje Odpisový plán na rok 2020 po úpravách ke dni 30. 6. 2020 zaslaný ředitelkou 

Mateřské školy Ostrožská Nová Ves Hanou Kocábovou.  

Rada obce ukládá předat Odpisový plán MŠ účtárně OÚ.“ 

 

Starostka seznámila členy výboru s odpisovým plánem MŠ.  

 

Odpovídá: Ing. Bedřichová, Daňková 

Termín: ihned 

 

 

Kontrola plnění usnesení č.10 ze zasedání zastupitelstva obce 
 

Bod 11 : „Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2019 včetně výsledku zprávy o přezkoumání 

hospodaření Obce Ostrožská Nová Ves za rok 2019. Zastupitelstvo obce ukládá zaslat písemnou Zprávu o plnění 

přijatých opatření příslušnému přezkoumávajícímu orgánu do 10.7.2020.“ 

 

Členové kontrolního výboru byli seznámeni s následným postupem po dokončení přezkoumání hospodaření obce 

Zlínským krajem, Odborem kontroly. Zpráva o plnění přijatých opatření příslušnému přezkoumávajícímu orgánu 

byla odeslána 1. 7. 2020.  

 

Bod 27 : „Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce odpovědět na podnět pana Antonína Koláře, Záhumení 421, 

Ostrožská Nová Ves ze dne 5.6.2020.“ 

 

Starostka členy kontrolního výboru seznámila s odpovědí zaslanou panu Kolářovi, která byla panu Kolářovi 

odeslána 1. 7. 2020.  

 

 

Různé  
 

• střih břečťanu u cyklostezky u lázní – průběžně upravováno lázněmi, často průjezd areálem 

přes zvednuté závory  

• Smlouva o pronájmu pozemků u Lázní s firmou Tomava s.r.o.- řeší se  

• Zvážit cenové relace u pronájmů pozemků na reklamní a volební poutače ( 1,-   /   10,-  ) – objasněn 

rozdíl cen.  

 

 

 

 

V Ostrožské Nové Vsi 2. 9. 2020 

 

 

 

 

Marek Tvrdoň  

předseda KVO  


