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Zápis z 10. jednání  
Kontrolního výboru  

konaného dne 31.8.2022 od 17,30 hodin v kanceláři starosty  
 
 

 
 
 

Účast členů výboru 

 ANO NE   

Taťána Lejnarová, předsedkyně výboru x    

Tomáš Jarolímek, člen výboru                    x   

Petr Štěpánek, člen výboru x     

Monika Žáková, 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 omluvil se T. 
Jarolímek.  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 49,50,51 
zasedání ZO číslo 22 
doplněné podklady, které byly v řešení z minulých jednání KV.  
 

     
 
 
        
Nově:      
Rada obce       

 
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 34 z 29.3.2021 
Bod 20 – prodej sekačky Grilo za 80tis. Prodej proběhl, chybí zpět smlouva  
 
RO 36 z 31.5.2021  
Bod 11b) Vestec Centrum – zpracování metodiky doporučené spoluúčasti investorů na nákladech 
z obce na veřejné infrastruktuře při změně ÚP. Trvá jednání s investorem   doporučení k revokaci  
 
RO 41 z 20.9.2021 
Bod č. 7 – bezúplatné nabytí komunikací a ing. Sítí v rámci akce „Lokalita Rezidence u Prahy“ od 
Centrum property - trvá 
 
RO 42 z 13.12.2021 
Bod č. 12 – smlouva o zřízení věcného břemena   STL plynovod lok Z5  splněno (2022/05/41) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
NOVÉ 
 
RO 51 z 1.7.2022 bod 3) smlouva o spolupráci s AGRO Jesenice týkající se spolupráce ČOV 
 
ZASTUPITELSTVO  

 
ZO 6 z 19.6.2019 
Bod 8 – nákupy pozemků za účelem nové veřejné retenční nádrže  U Spojky  
Podpis poslední smlouvy  – trvá   
 
ZO 12 z 7.10.2020 
Bod 2 – koupě pozemků Jelínkova zahrada od Lesů ČR, nepodepsáno ze strany prodávajícího 
Kontrola příští KV -  změna podmínek pro nákup pozemků ze strany Lesů ČR  

-  v současné době probíhá jednání o převodu pozemků pod komunikacemi   - trvá 

 
 
ZO 15. ze dne 28.4.2021 
 
Bod 9) – bezúplatný převod pozemku parc. č. 887; louka za rybníkem  - dosud neukončeno soudní 
řízení o vlastnictví. Žádost zaslána, zatím bez reakce  trvá 
 
 
 



 

 

ZO 18 ze dne 10.11.2021 
Bod 3,4 Prodej pozemků v lokalitě Z2C – záměr prodeje dvou pozemků na výstavbu RD – trvá  
splněno zo 06/2022 
Bod 5  - nabytí pozemků parc.č. 814/50 o výměře 2799 a parc.č. 814/65 o výměře 474 m2 – podpis 
smlouvy trvá 
Bod 9  bezúplatné nabytí pozemků 644/622 o výměře 158m2 – žádost podána  trvá  
 
ZO 19 ze dne 15.12.2021 
Bod č. 5 TS Dolnobřežanska – rozšíření v regionu prodej podílů – chybí obce Ohrobec, Zlatníky  -
kontrola příští KV     splněno Obec Zlatníky 2021/12/92 

 

ZO 21 ze dne 20.4.2022 
Bod č. 1 koupě pozemků a sítí od spol. Optreal za cenu 9000,-Kč   splněno (2022/06/52) 
 

NOVÉ 
Žádné nové úkoly nejsou  

      
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 
 
– nebyly žádné podněty 
 

 
4) Závěr 

 

 
Hlasování o závěru zápisu   pro 3 zdržel 0  proti 0 
 
Ve Vestci dne  1.9.2022 
 
 
 
T. Lejnarová 
Předsedkyně kontrolního výboru  


