
 

 

Zápis z kontroly provedené dne 15. 01. 2010 na OÚ Vestec, Vestecká 3, Vestec. Zahájení kontroly 
v 9:00 h, ukončení kontroly v 09:50 h. 
 
Kontroly se zúčastnili: 
Za kontrolní výbor: Jana Stupková, předsedkyně KV 
    Marek Kowalewski, člen KV 
    Tomáš Jarolímek, člen KV  
    Jiří Sedmík, člen KV 
    Ing. Miloš Koc, člen KV 
 
Za OÚ Vestec:  Tibor Švec, asistent starosty 
 
Program kontroly dle žádosti KV, která vyplynula ze zápisu z 16. schůze KV: 
 
1) předložení uzavřené smlouvy o likvidaci biologického odpadu dle bodu 9) usnesení z 21. 
  zasedání ZO 
2) sdělení, zda byl zřízen spořící účet u ČSOB a zda na něj byly převedeny volné prostředky 

z technického účtu dle bodu 11) usnesení z 21. zasedání ZO 
3) předložení uzavřené směnné smlouvy dle bodu 09/23/9 usnesení z 23. zasedání ZO 
4) předložení uzavřené kupní smlouvy dle bodu 09/23/10 usnesení z 23. zasedání ZO 
5) předložení podepsané smlouvy o zřízení věcných břemen se společností DELIKOMAT s.r.o. dle 

bodu 6b) usnesení z 20. zasedání ZO 
6) předložení uzavřené smlouvy se společností BULLDOG-orientační systémy s.r.o. dle bodu 7) 

usnesení z 20. zasedání ZO s tím, že ve smlouvě mají být specifikovány následující položky: 
- velikost a tvar reklamně-navigačního systému 
- čísla dotčených pozemků 

7)  předložení uzavřené smlouvy o dílo se společností ALBA zahradnictví a přehled finančního plnění 
od roku 2008 

8)  předložení zprávy o vzniku právnické osoby, která zastupovat spolumajitele ve smlouvách o nájmu, 
provozování a správě společného majetku – ATS SAFINA 

 
 
Při kontrole byly prověřeny všechny body dle programu s následujícím zjištěním: 
 
1) předložení uzavřené smlouvy o likvidaci biologického odpadu dle bodu 9) usnesení z 21. 
   zasedání ZO 

• byla předložena ověřená kopie uzavřené smlouvy, KV žádá předložení ceny za svoz odpadů 
2) sdělení, zda byl zřízen spořící účet u ČSOB a zda na něj byly převedeny volné prostředky 

z technického účtu dle bodu 11) usnesení z 21. zasedání ZO 
• bylo sděleno, že tento účet byl založen, KV žádá předložení výpisu zisků z investic  

3) předložení uzavřené směnné smlouvy dle bodu 09/23/9 usnesení z 23. zasedání ZO 
• tato smlouva zatím není podepsána ze strany všech účastníků, bude předmětem příští kontroly 

4) předložení uzavřené kupní smlouvy dle bodu 09/23/10 usnesení z 23. zasedání ZO 
• předložena ověřená kopie uzavřené smlouvy 

5) předložení podepsané smlouvy o zřízení věcných břemen se společností DELIKOMAT s.r.o. dle 
bodu 6b) usnesení z 20. zasedání ZO 
• předložena ověřená kopie uzavřené smlouvy 

6) předložení uzavřené smlouvy se společností BULLDOG-orientační systémy s.r.o. dle bodu 7) 
usnesení z 20. zasedání ZO s tím, že ve smlouvě mají být specifikovány následující položky: 
- velikost a tvar reklamně-navigačního systému 
- čísla dotčených pozemků 
• tato smlouva zatím není podepsána, bude předmětem příští kontroly 

7) předložení uzavřené smlouvy o dílo se společností ALBA zahradnictví a přehled finančního plnění 
od roku 2008 
• předložena ověřená kopie uzavřené smlouvy, nebylo předloženo finanční plnění, KV žádá 

předložení na příští kontrolu 
8) předložení zprávy o vzniku právnické osoby, která zastupovat spolumajitele ve smlouvách o nájmu, 

provozování a správě společného majetku – ATS SAFINA 
• ke vzniku právnické osoby nedošlo, zde došlo ke změně a bude uzavřena smlouva o provozování 

ATS 



 

 

 
KV dále žádá, aby ověřené kopie smluv byly přelepené tak, aby nebylo možné vyměnit jednotlivé listy. 
 
Za účastníky kontroly zápis přečetli a souhlasí: 
 
 
Ve Vestci dne 15. 01. 2010    
 
 
Za kontrolní výbor      
 
 
 
 
 
Jana Stupková       
předsedkyně KV      
 
 
 
 
Marek Kowalewski 
člen KV 
 
 
 
 
 
Tomáš Jarolímek 
člen KV 
 
 
 
 
Jiří Sedmík 
člen KV 
 
 
 
 
Ing. Miloš Koc 
člen KV 
 
 
 
 
 
 
Za Obec Vestec převzal dne: 
 
 
 
 
 
 
Tibor Švec 
asistent starosty 
 
 


