
 
 
Zápis z 11. zasedání kontrolního výboru obce Ostrožská Nová Ves ze dne 8. 9. 2021 
 
Účast členů kontrolního výboru: přítomno:   4 
                 omluveno:     1  
              
Účast vedení obce:   Ing. Jaroslava Bedřichová  
    Marek Jurásek  
     
Zapisovatelka:    Monika Pleváková   
 

1. KVO schvaluje program 11. 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.  
 
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. Druh a počet 
stromů bude použit přesně podle povinností uložených Českou inspekcí životního prostředí.  
Do doby výsadby bude tento bod sledován členy kontrolního výboru.  
 

3.  Kontrola plnění usnesení z jednání rady obce č. 62 – 69   

 
65/5c: „Rada obce schvaluje zápis kroniky za rok 2020.  

Rada obce ukládá vytvořit čistopis kroniky včetně příloh a elektronickou podobu zápisu kroniky za rok 
2020 do konce srpna 2021.“ 
 
Starostka členy výboru informovala, že kronikářka splnila povinnost zápisu do kroniky v srpnu 2021. 
Kronika, fotokniha i elektronická podoba kroniky byly předloženy na jednání kontrolního výboru. Paní 
Šlosárová požádala, aby bylo příště provedeno formátování textu kroniky v PDF.  
 
66/6c: „Rada obce schvaluje Přílohu č. 3 k servisní smlouvě č. 310/2018 se společností Bosch 
Termotechnika s.r.o., Průmyslová 372/1, Praha 10.“ 
 
Starostka předložila členům výboru pro srovnání aktuální platný dodatek s cenami a nově 
schvalovaný. Došlo k mírnému navýšení servisních služeb pro kotelnu všech 3 objektů.  
 

67/6a: „Rada obce schvaluje podpis Dodatku ke smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě 
Digitální technické mapy obce zaslaný Krajským úřadem Zlínského kraje.“ 
 
Místostarosta Jurásek seznámil členy kontrolního výboru s využitím jednotné digitální mapy v praxi. 
A také s částkou za provádění aktualizací mapy. Tento poplatek se platí podle počtu obyvatel obce.  
 

 



69/5a: „Rada obce bere na vědomí Výroční zprávu Sirnatých lázní Ostrožská Nová Ves za rok 2020. 
Rada obce ukládá předložit výroční zprávu a zápis z valné hromady Sirnatých lázní Ostrožská Nová 
Ves na nejbližším jednání zastupitelstva obce.“  
 
Starostka informovala členy výboru o rozdělení zisku z provozu Sirnatých lázní. Také informovala, 
že Výroční zprávu přijde na zastupitelstvo představit paní Veronika Crha Záhorská.  
 

69/5b: „Rada obce ukládá předložit na nejbližším jednání zastupitelstva obce Ostrožská Nová Ves 
Smlouvu o vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Rekonstrukce cyklostezky Ostrožská 
Nová Ves – Uherský Ostroh“ s Městem Uherský Ostroh, Zámecká 24, Uherský Ostroh.“ 
 
Starostka představila záměr rekonstrukce cyklostezky v případě, že dostane obec dotaci 
od MAS Horňácko a Ostrožsko. Předpokládaný náklad na rekostrukci činí 7,2 mil. Kč přislíbena 
je dotace 5 mil. Kč, obec by se podílela částkou 1,7 mil. Kč a Uherský Ostroh částkou 0,5 mil. Kč.   
 

69/6b: „Rada obce schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nemovitostí, týkající se navýšení 
nájemného se společností Ostrožsko, a. s., Ostrožská Lhota 413.“ 
 
Starostka informovala o navýšení nájmu s Ostrožskem. Nebyly vzneseny žádné doplňující otázky.  
 
69/6c: „Rada obce schvaluje Dodatek č. 1_2021 ke smlouvě o nájmu s paní Hanou Herákovou, 
Hřbitovní 344, Ostrožská Nová Ves, týkají se prodloužení nájmu do 30. 9. 2021.“ 
 
Členové výboru byli seznámeni s žádostí paní Hany Herákové, Hřbitovní 344, Ostrožská Nová Ves 
o prodloužení nájmu do 30. 9. 2021. Byl předložen také dodatek na prodloužení nájmu.   
 
69/6d: „Rada obce schvaluje bezúplatnou Smlouvu pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho 
provozování na pozemku parc. č. 2233 v k. ú. Chylice se společností Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 
1060/12, Praha.“ 
 
Starostka informovala o záměru společnosti Zásilkovna zbudovat na parkovišti u tenisových kurtů 
ZBOX sloužící k vyzvednutí zásilky.  
 
 
Různé  
 
Pan Souček informoval vedení obce o stavu místní komunikace a nehodě, která se tam stala. Žádá 
o nápravu. Obec přislíbila nápravu stavu vozovky.  
 
 
V Ostrožské Nové Vsi 8. 9. 2021 

 

 

Marek Tvrdoň v.r. 

předseda KVO  


