
OBEC DĚTMAROVICE 

 

 

 
 
 

 

Zápis z 15. zasedání Kontrolního výboru ZO Dětmarovice, 
konaného dne 30. května 2022 

 
 
Přítomni: Ing. Ivo Bednár, Ph.D., Ing. Milan Čempel, Jana Formandlová, Mgr. Michaela Kaděrová, 

Petr Kopel, Ing. Martin Krůl, Jiří Sznapka, Rostislav Vašut (celkem 8)   
 
Omluveni:   
 
Hosté: Jaromír Piprek, DiS., referent OÚ  
 
 
Program zasedání KV: 
 

1. Zahájení zasedání  
2. Schválení programu 15. zasedání kontrolního výboru  
3. Kontrola zimní údržby komunikací v obci v zimním období 2021/2022 
4. Výběr kontrolní akce v září 2022 
5. Kontrola usnesení rady obce a zastupitelstva obce    
6. Různé  
7. Závěr zasedání  

 
 

1. Zahájení zasedání 
 
Zasedání kontrolního výboru probíhalo od 16:30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zasedání 
na základě předchozí žádosti Mgr. Michaela Branného, dosavadního předsedy kontrolního výboru, který 
k datu 30.4.2022 rezignoval na funkci člena zastupitelstva a stejně tak na funkci člena kontrolního 
výboru, řídila Mgr. Michaela Kaděrová, která konstatovala, že výbor je usnášeníschopný a ověřovatelem 
zápisu určila Ing. Martina Krůla.   
 

2. Schválení programu 15. zasedání kontrolního výboru 
 
Mgr. Kaděrová seznámila všechny přítomné s programem zasedání výboru. 
 

Usnesení č. 77/15/2022  
 
Kontrolní výbor  
schvaluje program 15. zasedání KV ZO Dětmarovice dle pozvánky. 
 
HLASOVÁNÍ:  ANO: 8   NE: 0   ZDRŽEL SE: 0 

 
3. Kontrola zimní údržby komunikací v obci v zimním období 2021/2022 

 
Kontrolu provádění zimní údržby komunikací v obci v zimním období 2021/2022 výbor schválil na svém 
předchozím zasedání. 
 
Členové kontrolního výboru přivítali na zasedání p. Jaromíra Pipreka, DiS., referenta OÚ zodpovědného 
za kontrolovanou záležitost a vyzvali ho, aby informoval výbor o předmětném výběrovém řízení. Ten tak 
učinil (viz přiložený Zápis o kontrole) a poté vyzval členy výboru ke vznesení případných otázek.  
 
P. Kopel se dotázal, zda je veden výkaz odpracovaných hodin při provádění údržby, p. Piprek mu 
odpověděl, že ano.   
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P. Formandlová se zeptala, zda je vypracován plán pokrytí obce zimní údržbou při hustém sněžení, p. 
Piprek uvedl, že tento plán je obsažen už ve výzvě k podání nabídky na provádění této veřejné zakázky. 
P. Formandlová poznamenala, že plán pokrytí by se měl pravidelně obnovovat podle nové zástavby. P. 
Kopel dodal, že dle jeho názoru by prioritou zimní údržby obce měly být hlavní tahy, ostatní komunikace 
pak podle stavu zasněžení.  

Ing. Bednár upozornil na problematiku hromadění kamení – stavění překážek na obecních 
komunikacích, kterým se majitelé přilehlých nemovitostí snaží zabránit, aby jim projíždějící vozidla 
nenajížděla na pozemek při vzájemném vyhýbání. Zajímá ho, jak se tyto situace mohou řešit, když na 
to obec nemá žádné prostředky a navrhuje, aby se už při vydávání stavebního povolení na tento 
problém myslelo. P. Piprek k tomu sdělil, že toto není v jeho kompetenci, že se jedná spíš o záležitost 
stavebního úřadu. Ing. Bednár navrhuje, aby p. Piprek o tomto problému informoval radu obce a 
zastupitelstvo s tím, že je potřeba do budoucna počítat se stavěním výhyben na místních komunikacích. 
P. Formandlová navrhuje pro stavby výhyben kvalifikaci veřejného zájmu a také navrhuje, aby se tato 
záležitost začala řešit např. na poradách se starostou. P. Piprek řekl, že na tento problém starostu 
upozorní.   
 
P. Piprek na závěr dodal, že cena za provádění zimní údržby komunikací v sezóně 2021/2022 je 
srovnatelná s cenou v sezóně předchozí, protože i když byla mírnější zima, došlo k nárůstu cen za 
pohonné hmoty. Dále uvedl, že v červnu t.r. bude vyhlášeno nové výběrové řízení na provádění zimní 
údržby komunikací v obci v sezóně 2022/2023.   

Usnesení č. 78/15/2022  
 
Kontrolní výbor  
schvaluje Zápis o kontrole zimní údržby komunikací v obci v zimním období 2021/2022 a    
pověřuje Mgr. Kaděrovou předložit jej zastupitelstvu na jeho červnovém zasedání. 
 
HLASOVÁNÍ:  ANO: 8  NE: 0   ZDRŽEL SE: 0 

 
 

4. Výběr kontrolní akce v září 2022 
 
Členové výboru vybrali pro příští kontrolní akci v září 2022 systém hlášení závad veřejného osvětlení 
v aplikaci Obec Dětmarovice (za referenty OÚ se této kontroly zúčastní p. Kyjonka a p. Filip).      
  

Usnesení č. 79/15/2022  
 
Kontrolní výbor  
schvaluje na svém příštím zasedání provedení kontroly systému hlášení závad veřejného osvětlení 
v aplikaci Obec Dětmarovice.   
 
HLASOVÁNÍ:  ANO: 8  NE: 0   ZDRŽEL SE: 0 

 
 

5. Kontrola usnesení rady obce a zastupitelstva obce   
 

Kontrola usnesení rady obce a zastupitelstva obce byla z technických důvodů odložena na příští 
zasedání kontrolního výboru v září 2022.  
 
Kontrolu usnesení rady obce a zastupitelstva obce na příští zasedání si vzala na starost Mgr. Kaděrová.  
  
 

Usnesení č. 80/15/2022  
 
Kontrolní výbor  
schvaluje odložení kontroly usnesení rady obce a zastupitelstva obce na příští zasedání kontrolního 
výboru v září 2022. 
 
HLASOVÁNÍ:  ANO: 8  NE: 0   ZDRŽEL SE: 0  
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6. Různé 
 
K tomuto bodu nebyla diskuze.  
 

7. Závěr zasedání 
 
Na závěr poděkovala Mgr. Kaděrová členům kontrolního výboru za účast a v 17:45 hod. zasedání 
ukončila.  
 
Datum konání dalšího kontrolního výboru byl stanoven na den 5.9.2022 od 16:30 hod.   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

Mgr. Michaela Kaděrová, členka kontrolního výboru v. r. 
 
 
 

Ing. Martin Krůl, ověřovatel zápisu v. r. 
 
 
 

Kateřina Richterová, zapisovatelka v. r. 



OBEC DĚTMAROVICE 

 

 

ZÁPIS O KONTROLE  
provádění zimní údržby komunikací v obci v zimním období 2021/2022,  

která byla provedena členy Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dětmarovice  

dne 30. května 2022 

Na základě ust. § 119, odst. 3, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a na základě Plánu práce KV ZO 

Dětmarovice pro rok 2022, schváleného usnesením č. 71/13/21, provedli dne 30. května 2022 členové kontrolního 

výboru kontrolu provádění zimní údržby komunikací v obci v zimním období 2021/2022.   

Bylo kontrolováno: 

Veřejná zakázka malého rozsahu “Zimní údržba v obci Dětmarovice v zimním období 2021/2022”. Byly předloženy 

dokumenty: výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, seznam oslovených kandidátů, předložená nabídka, 

vyhodnocení výběrového řízení, smlouva o dílo a podklady vyhodnocující průběh činnosti, tj. dispečerský deník a   

faktury.   

Při kontrole bylo zjištěno: 

Bylo osloveno celkem 5 subjektů, do zakázky se však přihlásil pouze jeden, a to Lukáš Wojtas, se sídlem 735 14 

Orlová – Lutyně, Rolnická 195, IČ: 742 19 278, jehož výběr schválila rada obce usnesením č. 1085/38 ze dne 

6.9.2021. Za provedení zimní údržby komunikací od 1.11.2021 do 31.3.2022 obec zaplatila celkem 1.077.886,15 

Kč včetně DPH. 

 

Zjištěné nedostatky:   žádné 

Návrh dalšího postupu řešení:  – 

Další návrhy:    – 

 

V Dětmarovicích dne 30. května 2022 

 

Podpisy členů kontrolního výboru, kteří kontrolu provedli: 

Ing. Ivo Bednár, Ph.D. v. r.  

Ing. Milan Čempel v. r.    

Jana Formandlová v. r.  

   

Mgr. Michaela Kaděrová v. r.  

Petr Kopel v. r.  

Ing. Martin Krůl v. r.         

   

Jiří Sznapka v. r.  

Rostislav Vašut v. r.  

 

 

Podpis osoby, jejíž činnosti se kontrola týkala: 

Jaromír Piprek, DiS., referent OÚ v. r.  



 
 

PREZENČNÍ LISTINA 

z 15. zasedání Kontrolního výboru ZO Dětmarovice,  

konaného dne 30. května 2022 od 16:30 hod.  

  
 

Jméno a příjmení          Podpis 

Mgr. Michaela Kaděrová – členka    PŘÍTOMNA 

Ing. Ivo Bednár, Ph.D. - člen     PŘÍTOMEN 

Ing. Milan Čempel - člen     PŘÍTOMEN 

Jana Formandlová - členka     PŘÍTOMNA 

Petr Kopel – člen      PŘÍTOMEN    

Ing. Martin Krůl - člen     PŘÍTOMEN  

Jiří Sznapka - člen      PŘÍTOMEN 

Rostislav Vašut - člen      PŘÍTOMEN 

 

 

Další přítomní: 

 

Kateřina Richterová, zapisovatelka    

 

Jaromír Piprek, DiS., referent OÚ        

   
        


