
Obec Velké Přílepy, okr. Praha – západ 

 

Zpráva Kontrolního výboru pro veřejné zasedání zastupitelstva 23.3.2016 

Předmět:  A) Kontrola plnění smluv, které nebyly dosud naplněné nebo splatné 

B) Kontrola úplnosti smluvní dokumentace a plateb v souvislosti s věcnými 

břemeny umožňujícími firmě ŽAC uložit kabel na obecní pozemky  

 

A) 

Na veřejném zasedání zastupitelstva dne 21.12.2015 bylo přijato usnesení: že „Zastupitelstvo 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.“  

V návaznosti na toto usnesení obdržel Kontrolní výbor od paní starostky doplňující informace ve formě 

kopií písemné komunikace obce se zástupci těchto firem.  

1. Smlouva č. 2/08 s firmou Nimetal 

Máme informaci, že obec obdržela od firmy Nimetal dalších 100.000 Kč za rok 2015 a brzy přijde 

platba i za rok 2016. 

Stále chybí informace, zda obec využívá nabídku na možnost bezúplatného využívání techniky, 2x 

ročně svoz velkoobjemového, nebezpečného a kovového odpadu, a zda bude dokončena výsadba 

100ks vzrostlých stromů o výsadbové výšce 2,5 m k zastínění jižní a východní části.  

Dle dodaných materiálů vyžadovala obec plnění závazků v listopadu 2013 a v říjnu 2015. 100.000 Kč 

bylo následně připsáno na účet obce. O plnění dalších závazků již není ani zmínka. Za celou dobu se 

v případě dalších závazků jedná o hodnoty v řádu statisíců korun, jejichž plnění není nijak doloženo. 

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.     
 
Plnění smlouvy nenastalo do 2 let od podpisu smlouvy, ani popisovaná aktivita firmy nebyla v tomto 

termínu zahájena. Firma neobdržela pro stavbu golfového hřiště potřebná povolení. Obnovu cesty 

zahájila, ale činnost byla napadena OS Kamýcké sdružení pro klidné bydlení, že se jedná o zásah do 

významného krajinného prvku, což se později neprokázalo, činnost byla následně zastavena. 

Poslední doložená komunikace mezi obcí a firmou Alfa Praha v souvislosti s plněním závazků 

smlouvy proběhla v červenci 2009. 

 

B)  

Na jednání zastupitelstva dne 19.1.2016 byl kontrolní výbor požádán o provedení kontroly úplnosti 

smluvní dokumentace a plateb v souvislosti s věcnými břemeny umožňujícími firmě ŽAC uložit kabel 

na obecní pozemky. Člen výboru Richard Kapsa požádal paní starostku o příslušné podklady a paní 

účetní o nahlédnutí do účetních výkazů a výpisů z účtů. Všechny podklady byly v pořádku. 



 

Závěr:  

Závěrem provedené kontroly včetně dodatečně doložených materiálů je zjištění, že stále nedošlo 

k plnění některých smluvních závazků. Obec zatím nedoložila dostatek dokumentů, že tato plnění 

požadovala. Chybí infomace, jak budou závazky obou firem dále vymáhány a jak bude postupováno, 

aby nesplněné závazky nebyly promlčeny. Kontrolní výbor požaduje, aby paní starostka dodala do 

příštího jednání zastupitelstva kompletní požadované informace popsané v předchozí větě.  

Ohledně kontroly věcných břemen pro firmu ŽAC byly všechny dokumenty včetně účetních podkladů 

řádně doloženy a kontrolní výbor neshledal žádné pochybení ani nesrovnalosti. 

Za Kontrolní výbor: 

 

 

Kamila Handlová   Richard Kapsa                             Veronika Soukupová 


