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Zápis z 6. jednání  
Kontrolního výboru  

konaného dne 3.2.2021 od 18,00 hodin v kanceláři starosty  
 
 

 
 
 

Účast členů výboru 

 ANO NE   

Taťána Lejnarová, předsedkyně výboru x    

Tomáš Jarolímek, člen výboru x    

Ing. Václav Šedivý, člen výboru x    

Petr Štěpánek, člen výboru x    

Ing. Vlasta Bauerová, členka výboru  x   

 
Počet přítomných členů výboru:3  
 
 

Účast hostů 

     

Ing. Kateřina Vokounová x    

Ing. Jiří Řízek x    

Tibor Švec        x   

 

Úvod 

 
Jednání KV bylo řádně svoláno elektronickou poštou předsedou KV. Z jednání se omluvila Ing. Vlasta 
Bauerová. Tajemnice Ing. Vokounová byla požádána o dodání pokladů z jednání ZO a RO.  

 
Body k jednání KV 

 
1) Kontrola zápisů z jednání ZO a RO, aktualizace Jednacího řádu kontrolního výboru   
2) Dlouhodobé úkoly  
3)  Reakce na podněty   

      4)   Závěr  



 

 

Projednání jednotlivých bodů 

 
 

1) kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva obce 
členové KV obdrželi nově ke kontrole podklady: 
zasedání RO  číslo 27,28,29,30,31,32 
zasedání ZO číslo 11,12,13 
doplněné podklady, které byly v řešení z minulých jednání KV.  
 

     
 
 
        
Nově:      
Rada obce       

 
RO č. 71 bod č. 8 ze dne 21.5.2018 – smlouva o spolupráci SPZ Servis s r.o. 
KV doporučuje vyzvat SPZ Servis k uzavření (podpisu) smlouvy – kompenzační příspěvek  
polyfunkční stavba (za okruhem hala, zpevněná plocha) 
Kontrola: splněno  
 
RO č 75 bod č. 7 ze dne 20.8.2018 – smlouva o kompenzačním příspěvku auto Kurtz  
Kontrola příští KV 
 
RO 6 z 18.2.2019 
Bod 9  -  podpis smluv na pozemky pro výstavbu retence u školky - chybí některé  smlouvy  
Kontrola příští K V 
 
RO 7 z 25.3.2019 
Body 8,9 - smlouvy s ROPID – nejsou podepsány ze strany ostatních obcí  
Kontrola: splněno 
 
 
RO 13 z 26.8. 2019  
Bod 1,2 dodatky ke smlouvám ROPID linky 337 a 339  - u dodavatele služby  
Kontrola: splněno  
 
RO 17 z 9.12.2019 
Bod 8 – Smlouva o spolupráci a uzavření budoucí smlouvy kupní lokalita Z2C – Pražská plynárenská  
Kontrola: splněno  
  
RO 24 z 27.4.2020 
Bod 10 darovací smlouva o poskytnutí daru ZŠ Campanus ve výši 20tis Kč na dávkovače dezinfekce 
Kontrola příští KV – revokace usnesení rady – dar nebyl požadován  
 
RO 24 z 27.4.2020 
Bod 11b – uzavření nájemní smlouvy s Agro Jesenice pro cvičiště na psi.  
Kontrola: splněno  
 
RO 25 z 18.5.2020 
Bod 7 nájemní smlouva s Agro Jesenice na pronájem pozemku pro TS p.o. Vestec  
Kontrola: splněno – revokace usnesení dne RO 01. 02. 2021 
 
 
RO 26 z 15.6.2020 
Bod 11 – smlouva s ÚVT o zřízení věcného břemene na položení kabelů v ulicích V Úhoru, V Březí, 
U Hrnčíř     
Kontrola: splněno 
 
Bod 13 – smlouva o smlouvě budoucí se spol. CETIN na položení NN kabelu v ulici Vídeňská  
Kontrola: splněno  
 



 

 

NOVÉ 
 
RO 29 z 19.10.2020  
Bod 5  podpis Pachtovní smlouvy na pz. 673 zelená páteř 
 
RO 30 z 23.11.2020 
Bod 9 prodej části připloceného pozemku č. 1026 
 
RO 31 z 7.12.2020 
Bod 10 prodej automobilu Volkswagen   
 
 
 
ZASTUPITELSTVO  

 
 
ZO 6 z 19.6.2019 
Bod 8 – nákupy pozemků za účelem nového veřejného retenční nádrže  U Spojky  
Podpis poslední smlouvy  – starosta  
Kontrola příští KV  
 
ZO 8 z 10.12.2019 
Bod 12 Smlouva o spolupráci při obnově přirozených funkcí krajiny – Agro Jesenice 
Kontrola: splněno  
 
ZO 10 z 17.6.2020 
Bod 8 – nákup pozemku 710/28 
Kontrola: splněno 
 
Bod 12 – prodej pozemku 1/30 o výměře 84m2 
Kontrola příští KV 
 
Bod 13 – prodej pozemku č. 1019/2 o výměře 54m2 
Kontrola příští KV 
 
NOVÉ 
ZO 11 z 19.9.2020 
Bod 3a)  b) smlouvy o spolupráci hazardních her se spol. Jackpot Game a GELP – chybí podpis ze 
strany provozovatelů. 
Kontrola příští KV 
 
ZO 12 z 7.10.2020 
Bod 2 – koupě pozemků Jelínkova zahrada od Lesů ČR, nepodepsáno ze strany prodávajícího  
Kontrola příští KV 
 
ZO 13 z 16.12.2020 
Bod 8 – prodej pozemků 112/223 o výměře 102 – nádvoří – nepodepsáno ze strany kupujícího 
Kontrola příští KV  
 
ZO 14 z 20.1.2021 
Bod 1c) – nákup pozemků v  exekuci – dosud neproběhl převod  
Kontrola příští KV  
Bod 1d) nákup pozemků 153/1 a 154/1 od spol Betosan a Nekap – nepodespáno ze strany prodejce  
Kontrola příští KV 
 
Bod 2a) schválení obecně závazné vyhlášky o pyrotechnice – posouzení MV ČR  
Kontrola příští KV 
 

 
 
 
    



 

 

2) DLOUHODOBÉ ÚKOLY:  
 
- zmapování nesrovnalostí a narovnání majetkoprávní vztahů k pozemkům obce 
 
Kú Středočeského kraje zahájení 30. 3. 2020 – obnova katastrálního operátu novým 
mapováním.  
 
 
 
 

3) PODNĚTY OBČANŮ 
 

 
 
4) Závěr 
Kontrolní výbor zkontroloval předložené zápisy usnesení rady a zastupitelstva obce Vestec. 
Zkontroloval předložené doklady o splnění úkolů a zadal termíny kontroly nedokončených  
a neuzavřených usnesení rady a zastupitelstva obce.   
Navrhuje revokaci usnesení: 
RO 24 z 27.4.2020 
Bod 10 darovací smlouva o poskytnutí daru ZŠ Campanus ve výši 20tis Kč na dávkovače dezinfekce 
Kontrola příští KV – revokace usnesení rady – dar nebyl požadován  
 
KV projednal stížnost pana Janaty a pí Bucharové ze dne 1.2.2021 a sděluje, že již podobnou stížnost 
projednával se správci FB dne 22.7.2019, kdy správce sdělil, že nevhodné komentáře jsou a  budou 
mazány. Přílohy v mailu pana Janaty mají datum z r. 2017, tedy před tímto datem. Dle kontroly FB 
stránek konstatujeme, že v současné době nedochází k porušování pravidel, nenašli jsme žádné 
dehonestující ani vulgární komentáře.  
 
 
Ve Vestci dne 3.2.2021 
 
 
 
 
T. Lejnarová 
Předsedkyně kontrolního výboru  
 
 
 

       


