
Obec Velké Přílepy, okr. Praha – západ 

 

 

Závěr kontrolního výboru  

Kontrola plnění smluv, které nebyly dosud naplněné nebo splatné 

Datum:  20.12.2015, kontrola byla provedena 24.9.2015 

 

 

Kontrolní výbor (KV) provedl kontrolu plnění povinností vyplývajících ze smluv, které nebyly doposud 

naplněné nebo splatné. Obecní úřad poskytl pro potřeby kontroly všechny smlouvy od roku 2008. KV 

vybíral smlouvy náhodně. Během kontroly bylo zjištěno, že chybí smlouvy 102-128/10. Do dnešního 

dne nebyly smlouvy nalezeny 

KV následně požádal paní starostku o doplňující informace k jednotlivým smlouvám. 

1. Smlouva č. 2/08 s firmou Nimetal 

Nimetal se zavázal k finančním darům (jednorázovému 500.000 Kč, po dobu 6 let 100.000 Kč každý 
rok a po dobu platnosti smlouvy každoročně 50.000 Kč. Kromě toho nabízí v bodech II.2.e.-g. možnost 
bezúplatného využívání techniky pro obec, 2x ročně svoz velkoobjemového, nebezpečného a kovo-
vého odpadu, v průběhu roku 2009 výsadbu minimálně 100ks vzrostlých stromů o výsadbové výšce 
2,5 m k zastínění jižní a východní části.  

 
Dosavadní plnění smlouvy:  
Darované částky:  27.12.2012 500.000 Kč 
   18.12.2013 100.000 Kč 
   2.10.2014 100.000 Kč 
Příspěvky na akce: 30.5.2013 5.000 Kč Hurá na prázdniny 
   2.5.2014  10.000 Kč Hudební festival 
   12.5.2014 5.000 Hurá na prázdniny 
   26.5.2015 3.000 Přílepská ladění 
Svoz velkoobjemového odpadu domluven na listopad 2015 
 
Kontrolní výbor se domnívá, že plnění neodpovídá smluvním závazkům a požádal paní starostku o 

doložení, jak se obec dožadovala naplnění smlouvy a z jakého důvodu smlouva není po mnoho let 

plněna. K tomuto dotazu neobdržel kontrolní výbor bohužel žádné konkrétní informace. Dále KV žádá 

o informaci, o kolik peněz doposud obec přišla díky neplnění smlouvy a jak bude tento dluh vymáhán.  

2. Smlouva č. 47/08 s firmou Alfa Praha 

Firma Alfa Praha, v čl. II.2.b se zavázala k obnově cesty od Křížku do Statenic včetně vybavených 
odpočívadel do 2 let od podpisu smlouvy.     
 
Dle zjištění kontrolního výboru plnění smlouvy nenastalo do 2 let od podpisu smlouvy, ani popisovaná 

aktivita firmy nebyla v tomto termínu zahájena. KV požádal paní starostku o informaci, jak má obec 

podchycen tento závazek, aby nedošlo k jeho promlčení, i když bude případně realizován později. 

Paní starostka reaguje tím, že v čl. I. odst. 1  je uvedeno : V případě, že firma obdrží v souladu 
s platnými právními předpisy veškerá potřebná povolení, má zájem podílet se na rozvoji obce, její 
občanské vybavenosti a životního prostředí a na svém řádném začlenění do obce. Firma dosud po-



třebná povolení nemá a rekonstruovat cestu uprostřed budoucího staveniště by nebylo ekonomické. 
Alfa Praha se pokusila před několika lety o úpravu a obnovu cesty (prořezání starých stromů, odstra-
nění proschlých náletů apod.), její činnost však byla napadena OS Kamýcké sdružení pro klidné byd-
lení s tím, že se jedná o zásah do významného krajinného prvku a zásahy jsou neadekvátní. Později 
se prokázalo, že se nejedená o výše zmíněný prvek (nebyl zaregistrován), ale činnost firmy (na zmí-
něné cestě a v katastru obce Statenice) měla dohru až na krajském úřadě a byla zastavena. Z tohoto 
důvodu obec dále netrvala na úpravě cesty ze strany firmy Alfa Praha. K celkové obnově cesty jako 
takové mělo logicky dojít až po stavbě golfového hřiště, protože samotná stavba by zničila nově vysa-
zenou vegetaci i plochy cesty vůbec.   
 
Navíc s firmou Alfa jednal celá léta převážně Richard Kapsa, možná má jiné poznatky a zdůvodnění. 
 
Dokumenty, které by prokazovaly, že obec tato plnění vyžadovala, nebyly zatím poskytnuty. 
 

3. Smouva č. 56/08 s firmou Eurostavba  

Darovací smlouva na 100.000 Kč, zaplaceno, doklady archivovány, smlouva nemá přesah do 

dnešních dnů dle zadání. 

4. Smlouva č. 48/09 s firmou Office Center Korunní 

Darovací smlouva na 100.000 Kč, zaplaceno, doklady archivovány, smlouva nemá přesah do 

dnešních dnů dle zadání. 

5. 73/12 a 20/13 s firmou Regios, podmínka na včasné vystavování faktur za tříděný odpad. 

Na základě pokynu paní starostky poskytla pí. Doubková, účetní, doklady o včasných platbách. KV 

shledal tyto doklady v pořádku a nemá doplňující otázky.   

 

Závěr:  

Závěrem provedené kontroly je zjištění, že v případě smluv č. 2/08 s firmou Nimetal a 48/08 

s firmou Alfa Praha, nedošlo a nedochází k plnění smluvních závazků. Obec se dostatečně 

nedožadovala naplnění smluv nebo alespoň zatím nedoložila žádné dokumenty, že tato plnění 

požadovala. Obec tímto z důvodu své nečinnosti přišla a přichází v součtu o několik set tisíc 

korun.   

 

Zastupitelstvo dne 21.12.2015 na návrh kontrolního výboru přijalo většinou hlasů následující 

usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu kontrolního výboru a ukládá starostce 

předložit do konce února 2016 přehled plnění vyplývajících z uvedených smluv s firmami Nimetal a 

Alfa Praha a přehled kroků, které obec v předchozích letech konala ve věci vymáhání plnění 

smluvních závazků, případně zabezpečení toho, aby tyto závazky nebyly do budoucna promlčeny. 


