ZÁPIS
o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
konaného dne 7.11.2014 v budově kina
K bodu č. 1 – Zahájení, složení slibu, určení zapisovatele a sčitatele
Zahájení
Dosavadní starosta ( dále starosta ) Ing. Ondřej Hudec zahájil Ustavující zasedání Zastupitelstva
městyse Ostrov u Macochy v 18.00 hodin a všechny přivítal.
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění.
Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání
návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace o konání zasedání byla na úřední
desce Úřadu městyse Ostrov u Macochy zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a
to od 30.10.2014 do 7.11.2014. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Starosta dále z prezentační listiny přítomných členů ( příloha č.1 ) zastupitelstva konstatoval, že
přítomno je všech 15 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta
Dovolte mi, abych nejdříve poblahopřál zvoleným členům zastupitelstva.
Chtěl bych také poděkovat všem, kteří se v uplynulých volebních období aktivně zapojili do chodu
a rozvoje obce. Zejména zaměstnancům a zaměstnankyním obce, samozřejmě i členům
zastupitelstva , členům výborů a komisí, členům dobrovolných organizací i aktivním občanům.
Jsem přesvědčen o tom, že uplynulé čtyři roky se mnohé povedlo a věřím tomu, že nově zvolené
zastupitelstvo má na co navazovat.
Starosta představil nové zastupitele přítomným občanům. Nově bylo zvoleno 8 členů, kteří obhájili
zastupitelský post z minulého volebního období. Jeden člen zastupitelstva se vrací po osmileté
přestávce a 6 členů v zastupitelstvu doposud nepůsobilo.
Věkové rozmezí zastupitelů:
osoby nad 60 let – 3 členové zastupitelstva
osoby 50 - 60 let – 5- členů zastupitelstva
osoby 40 - 50 let – 3 členové zastupitelstva
osoby 30 - 40 let – 4 členové zastupitelstva
Z politického rozložení:
ČSSD – 8 členů zastupitelstva
KDU-ČSL – 3 členové zastupitelstva
ANO 2011 – 2 členové zastupitelstva
KSČM – 1 člen zastupitelstva
Nestraníci – 1 člen zastupitelstva
Složení slibu
Starosta v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib.

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu Městyse Ostrov u Macochy a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“
Starosta po přečtení slibu vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova
„ slibuji“ a podpisem na připraveném archu ( příloha č. 2 ).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Určení zapisovatele
Starosta určil jako zapisovatelku paní Hanu Opatřilovou.
Určení sčitatele
Starosta navrhl na sčitatele hlasů paní Florkovou Hanu. Jelikož nebyly další návrhy a paní Florková
souhlasila, pan starosta navrhl usnesení.
Usnesení č. 1/UST Z/2014:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
určuje
Hanu Florkovou sčitatelkou hlasů při jednání Ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov
u Macochy.
Hlasování č. 1:

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 2 – Schválení programu
Pan starosta uvedl, že všichni zastupitelé obdrželi program společně s pozvánkou na zasedání,
program byl zveřejněn na webových stránkách obce a byl také vyvěšen na úřední desce městyse.
Jelikož nebyly žádné návrhy na doplnění programu, nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení č. 2/UST Z/2014 :
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
program Ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy konaného dne 7.11.2014
1.
2.
3.

4.

Zahájení, složení slibu, určení zapisovatele a sčitatele
Schválení programu
Schválení ověřovatelů zápisu

Volba starosty, místostarosty a členů rady městyse ( počet uvolněných členů ZM,
počet místostarostů, určení způsobu volby starosty a místostarosty, členů rady a
výborů )
5. Zřízení finančního výboru
6.
Volba předsedy a členů finančního výboru
7.
Zřízení kontrolního výboru
8. Volba předsedy a členů kontrolního výboru
9.
Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva městyse
10. Delegace zástupce městyse do Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí
11. Delegace zástupce městyse do Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras

12.
13.

Dotazy, připomínky a podněty
Závěr

Hlasování č. 2:

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 3 – Schválení ověřovatelů zápisu
Pan starosta požádal zastupitele o návrhy na ověřovatele zápisu.
Člen zastupitelstva Ing. Ivo Ambrož navrhl pana Zouhara Ferdinanda.
Člen zastupitelstva Ing. Květoslav Pekárek navrhl paní Kolmačkovou Vladislavu.
Jelikož nebyly vzneseny další doplňující návrhy a navržení zastupitelé souhlasili, nechal pan
starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení č. 3/UST Z/2014:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
určuje
pana Zouhara Ferdinanda a paní Kolmačkovou Vladislavu ověřovateli zápisu z Ustavujícího
zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.
Hlasování č. 3:

pro:15

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 4 – Volba starosty, místostarosty a členů rady městyse ( počet uvolněných členů ZM,
počet místostarostů, určení způsobu volby starosty a místostarosty, členů rady a výborů )
Počet uvolněných členů ZM
Pan starosta
Nejprve je nutno učinit usnesení kdo bude vykonávat funkci jako dlouhodobě uvolněný. Doposud
tomu bylo tak, že jediným dlouhodobě uvolněným členem zastupitelstva byl starosta. Navrhuji, aby
tento systém zůstal zachován.
Jelikož nebyly žádné připomínky ani protinávrhy, nechal starosta hlasovat o usnesení.

Usnesení č. 4/UST Z/2014 :
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
stanovuje
počet dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy pro volební období
2014 – 2018 na jednoho
určuje
funkci, pro kterou bude jeden člen Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy uvolněn, a to pro
funkci starosty městyse Ostrov u Macochy.
Hlasování č. 4:

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

Počet místostarostů
Starosta navrhl, aby stejně jako v minulých létech byl místostarosta jeden.
Jelikož nebyly žádné protinávrhy, nechal starosta hlasovat o usnesení.

Usnesení č. 5/UST Z/2014:
Zastupitelstvo městyse Ostrov uMacochy
schvaluje
zvolení jednoho místostarosty
Hlasování č. 5

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

Určení způsobu volby starosty a místostarosty, členů rady a výborů
Starosta navrhl volbu veřejnou v pořadí podaných návrhů.
Jelikož nebyl žádný protinávrh, nechal starosta hlasovat o usnesení.
s ch v a l u j e
veřejnou volbu starosty a místostarosty, členů rady a předsedů a členů Finančního výboru a
Kontrolního výboru v pořadí podaných návrhů
Usnesení č. 6/UST Z/2014 :
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
veřejnou volbu starosty a místostarosty, členů rady a předsedů a členů Finančního výboru a
Kontrolního výboru v pořadí podaných návrhů
Hlasování č. 6

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

Volba starosty
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty. Byl podán následující
návrh:
Člen zastupitelstva Ing. Ivo Ambrož navrhl zvolit do funkce starosty Ing. Ondřeje Hudce, který
návrh přijal.
Jelikož nebyly žádné další návrhy, nechal starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení č. 7/UST Z/2014:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
volí
Ing. Ondřeje Hudce, nar. 22.3.1982 do funkce starosty městyse Ostrov u Macochy
s účinností od 7.11.2014
Hlasování č. 7

pro: 15

proti: 0

zdržel se : 0

Volba místostarosty
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byl podán
následující návrh:

Členka zastupitelstva Mgr. Zdeňka Svobodová navrhla zvolit do funkce místostarosty Ing.
Květoslava Pekárka, který návrh přijal.
Jelikož nebyl žádný jiný návrh, nechal starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení č. 8/UST Z/2014:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
volí
Ing. Květoslava Pekárka, nar. 14.9.1963 do funkce místostarosty městyse Ostrov u Macochy
s účinností od 7.11.2014
Hlasování č. 8

pro : 15

proti: 0

zdržel se: 0

Volba členů rady městyse
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy rady městyse. Byly podány
následující návrhy:
Starosta městyse Ing. Ondřej Hudec navrhl na člena rady Ing. Ivo Ambrože, který s návrhem
souhlasil.
Člen zastupitelstva pan František Jelínek navrhl na člena rady pana Zdeňka Vašíčka, který s
návrhem souhlasil.
Člen zastupitelstva Ing. Květoslav Pekárek navrhl na členku rady Mgr. Zdeňku Svobodovou, která
s návrhem souhlasila.
Jelikož nebyly další návrhy, nechal starosta hlasovat o usneseních.
Usnesení č. 9/UST Z/2014:
Zasupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
volí
do funkce člena rady městyse
Ing. Ivo Ambrože
p. Zdeňka Vašíčka
Mgr. Zdeňku Svobodovou
s účinností od 7.11.2014
Hlasování č. 9
pro Ing. Ivo Ambrože

pro : 15

proti: 0

zdržel se: 0

Hlasování č. 10
pro p. Zdeňka Vašíčka

pro : 14

proti: 0

zdržel se: 1

Hlasování č. 11
pro Mgr. Zdeňku Svobodovou

pro : 15

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 5 – Zřízení finančního výboru
Pan starosta uvedl, že v minulosti byl zřízený tříčlenný finanční výbor. Navrhl, aby byl tříčlenný i v

tomto volebním období. Jiný návrh podán nebyl.
Usnesení č. 10/UST Z/2014:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
zřizuje
Finanční výbor Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
s účinností od 7.11.2014
stanoví
počet členů Finančního výboru na tři
Hlasování č. 12

pro : 15

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 6 – Volba předsedy a členů finančního výboru
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru a
členů finančního výboru.
Byl podán následující návrh:
Člen rady Ing. Ivo Ambrož navrhuje zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana Ferdinanda
Zouhara, který s návrhem souhlasí.
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkce členů finančního výboru.
Byly podány následující návrhy:
Člen rady Ing. Ivo Ambrož navrhuje zvolit do funkce člena finančního výboru Ing. Martina
Sedláka, který s návrhem souhlasí.
Členka zastupitelstva Mgr. Zdeňka Svobodová navrhuje zvolit do funkce člena finančního výboru
paní Vladislavu Kolmačkovu, která s návrhem souhlasí.
Jelikož nebyly další návrhy, nechal starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení č. 11/UST Z/2014:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
volí
Ferdinanda Zouhara do funkce předsedy Finančního výboru Zastupitelstva městyse Ostrov u
Macochy
a
Ing. Martina Sedláka,
Vladislavu Kolmačkovou
členy Finančního výboru Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
s účinností od 7.11.2014
Hlasování č. 13
pro Ferdinanda Zouhara

pro : 15

proti: 0

zdržel se: 0

Hlasování č. 14
pro Ing. Martina Sedláka

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 1

Hlasování č. 14
pro Vladislavu Kolmačkovou

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 1

K bodu č. 7 – Zřízení kontrolního výboru
Starosta navrhl, aby kontrolní výbor byl, stejně jako dosud, tříčlenný.
Jelikož nebyl vznesen protinávrh, nechal hlasovat o usnesení.
Usnesení č. 12/UST Z/2014
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
zřizuje
Kontrolní výbor Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
s účinností od 7.11.2014
stanoví
počet členů Kontrolního výboru na tři
Hlasování č. 15

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 8 – Volba předsedy a členů kontrolního výboru
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.
Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva Mgr. Josef Škvařil navrhl na funkci předsedy kontrolního výboru JUDr.
Františka Pernicu, který s návrhem souhlasil a dodal, že pokud nebude zvolen, navrhuje na
předsedu kontrolního výboru Mgr. Josefa Škvařila, který s návrhem souhlasil.
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkce členů kontrolního výboru. Byly
podány následující návrhy:
Starosta městyse Ing. Ondřej Hudec navrhl na funkci člena kontrolního výboru pana Františka
Jelínka, který s návrhem souhlasil.
Členka rady Mgr. Zdeňka Svobodová navrhla na funkci člena kontrolního výboru Ing. Jaromíra
Krbečka, který s návrhem souhlasil.
Jelikož nebyly další návrhy, nechal pan předsedající hlasovat o usnesení.
Usnesení č. 13/UST Z/2014
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
volí
JUDr. Františka Pernicu do funkce předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva městyse Ostrov u
Macochy
a
Františka Jelínka,
Ing. Jaromíra Krbečka
členy Kontrolního výboru Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
s účinností od 7.11.2014
Hlasování č. 16
pro JUDr. Františka Pernicu

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 1

Hlasování č. 17
pro Františka Jelínka

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 1

Hlasování č. 18
pro Ing. Jaromíra Krbečka

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 1

K bodu č. 9 – Stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městyse
Pan starosta uvedl, že rada městyse navrhla odměny stejné jako v minulém volebním období s
výjimkou členů rady, kde je navrženo zvýšení o 100 Kč/ měsíc.
místostarosta 7 500,-Kč
člen rady 1 500,-Kč
předseda výboru nebo komise 1 100,-Kč
člen výboru nebo komise 100,-Kč
člen zastupitelstva 200,-Kč
za měsíc, přičemž odměna se sčítá pouze v případě člena zastupitelstva a člena výboru nebo komise
Jelikož nebyl vznesen protinávrh, nechal pan předsedající hlasovat o usnesení.
Usnesení č. 14/UST Z/2014:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy od 7.11.2014 následovně:
místostarosta 7 500,-Kč
člen rady 1 500,-Kč
předseda výboru nebo komise 1 100,-Kč
člen výboru nebo komise 100,-Kč
člen zastupitelstva 200,-Kč
za měsíc
přičemž odměna se sčítá pouze v případě člena zastupitelstva a člena výboru nebo komise
Hlasování č. 19

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 10 – Delegace zástupce městyse do Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí
Pan starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na delegáta zástupce městyse do Svazku
vodovodů a kanalizací měst a obcí.
Byl podán následující návrh:
Člen rady Ing. Ivo Ambrož navrhl na zástupce městyse do Svazku vodovodů a kanalizací měst a
obcí Ing. Ondřeje Hudce, který s návrhem souhlasil.
Jelikož nebyly vzneseny další návrhy, nechal předsedající hlasovat o usnesení.
Usnesení č. 15/UST Z/2014:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
volí
Ing. Ondřeje Hudce jako zástupce městyse do Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí se sídlem
v Boskovicích
Hlasování č. 20

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 11 – Delegace zástupce městyse do Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras
Pan starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na delegaci zástupce městyse do Spolku
pro rozvoj venkova Moravský kras.
Byl podán následující návrh:
Člen zastupitelstva Ing. Ivo Ambrož navrhl na zástupce městyse do Spolku pro rozvoj venkova
Moravský kras Ing. Ondřeje Hudce, který s návrhem souhlasil.
Jelikož nebyly vzneseny další návrhy, nechal předsedající hlasovat o usnesení.
Usnesení č. 16/UST Z/2014:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
volí
jako zástupce městyse do Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras
Ing. Ondřeje Hudce
Hlasování č. 21

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 12 – Dotazy, připomínky a podněty
Pan starosta
Dříve, než předám slovo ostatním, dovolte, abych poděkoval všem členům kandidátní listiny na níž
jsem byl na prvním místě, za účast na této kandidátní listině. Že nás občané podpořili znamená, že
na kandidátce byly silné osobnosti, kterým voliči dali své hlasy. Děkuji také za podporu nového
zastupitelstva městyse. Při dnešním zasedání se ukázalo, že jsme hlasovali téměř jednomyslně. To je
velká změna oproti minulosti. Na základních personálních otázkách jsme se dnes dokázali sjednotit.
Děkuji také za spolupráci občanů při konání kulturních a jiných akcích a vyzývám občany, aby se
na nich nadále podíleli. Doufám, že se občané budou účastnit i dalších zasedání zastupitelstva.
Uvítáme i názory občanů.
Dále bych chtěl doplnit něco o tom, co se v obci děje.
Revitalizace náměstí se blíží pomalu ke konci. Hotovo by mělo být do měsíce. V tuto chvíli probíhá
čilý ruch. Je to samozřejmě nepříjemné pro nás pro všechny. Bohužel je to nutné, aby tato stavba
byla dokončena. Věřím tomu, že listopadový termín bude naplněn a bude všechno dokončeno. V
příštím roce nás čeká oprava krajské komunikace. Proto bude obec opět rozkopaná a bude se
opakovat to, co se děje nyní.
V příštím roce je nachystané zateplení kulturního domu, kde je již podepsaná smlouva s
dodavatelem. Dnes máme na úřadu smlouvu o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Tato
akce je v podstatě nachystaná. Jakmile to na jaře umožní klimatické podmínky, tak se začne
zateplovat. Dále se připravuje zateplení budovy staré školy. V minulých dnech byla dokončena
projektová dokumentace, která je schválená. Připravuje se výběrové řízení, které by mělo být
zahájeno v průběhu tohoto měsíce.
Další podpořený projekt z dotace ze Státního fondu životního prostředí je vytápění v základní škole,
kde se v současné chvíli zpracovává projektová dokumentace. Dnes zvolená rada bude
administrovat tento projekt a zejména organizovat výběrové řízení.
Do budoucna se těším na další spolupráci nejen se členy zastupitelstva, členy rady a výborů, ale
také s vámi se všemi. Budu se těšit na každodenní práci na naší obci.
Tímto otevírám diskusi.
JUDr. Pernica
Pan starosta zde vyjádřil výsledky voleb. Já si nemohu odpustit to, že jsem byl výsledkem voleb
překvapen, nikoliv zklamán. Svým způsobem, se domnívám, že letošní volby byly výjimečné.

Výjimečné v několika aspektech.
1. Dosti brutální propagací akcí, které jsou připravovány a které jsou takříkajíc na stole.
2. Zejména jsem byl překvapen částí článku o zhodnocení volebního období .
Budeme moci se k tomu ještě vrátit. Byla zde zmíněna rekonstrukce komunikace v obci, státní
silnice III/37363 na Bělé. Konstatuje se zde: „Před volbami v roce 2010 se o stavbě hovořilo jako o
jasné věci s tím, že zahájení stavebních prací je na spadnutí. Po svém nástupu do pozice starosty
jsem byl však velice rozčarován, neboť situace byla naprosto odlišná, než jakým způsobem byla
prezentována na veřejnosti. Tato stavba nebyla schválena ve stavebním řízení, ani v územním řízení
a dokonce nebyla ani kompletní projektová dokumentace. Zkrátka nebyla vůbec připravena!“
Potom to pokračuje dalším konstatováním.
Chtěl bych k této informaci říci několik slov. Mám to na šest stránek, to číst nebudu. Vynechám
záměr vybudovat zdravotní středisko, vynechám záměr vodovod, vynechám revitalizaci Lopače,
protipovodňová opatření a dotknu se zmíněné komunikace na Bělé.
Podmínkou, aby se do akce Správa a údržba silnic pustila, byla dát do pořádku sítě. Ve volebním
období 2006 – 2010 byl vyměněn vodovod od Hlaváčkových až na křižovatku u rybníka. Tato
výměna byla bez žádných velkých příprav. Na povrchovou kanalizaci včetně chodníku po jedné
straně a odstavných ploch nájezdů byl v součinnosti s projektantem Správy a údržby silnic Ing.
Rybáka a projektanta Ing. Kvapilíka zpracován a ve stadiu schváleného byl předán novému vedení
projekt. V předávacím protokolu starosty starého a nového je jasně napsán úkon „ Vyhlásit
výběrové řízení na dodavatele stavby.“ Chodníky na Bělé měly být dnes hotovy. Proč se po
ukončení kanalizace nepokračovalo na chodnících, mi není známo. Pokud se chodník a dále jen
obrubníky po pravé straně Bělé neosadí, Správa a údržba silnic opravu komunikace neprovede.
Dohodnuto bylo, že obrubníky po pravé straně zaplatí Správa a údržba silnic. Neboť odvádění
povrchových vod ze silnice zajistí obec. Deklarované tvrzení, že nic pro akci minulé vedení obce
neučinilo bylo před volbami zcela účelové, dovolím si říci nepravdivé. Detaily by bylo možno
rozvést, ale myslím si, že v této fázi to nemá smysl. Čeřit hladinu, která je již uzavřena nemá smysl,
ale mě osobně se to tvrzení dotklo. Mám pocit, že se to dotklo i pana Hlaváčka, který tuto akci
zajišťoval, obíhal tam ty lidi aby se vyjadřovali k projektu apod. Tolik k rekonstrukci komunikaci
na Bělé.
Pokud jde o akce, které byly schváleny někdy kolem 6.1.2010. Předpoklad investičních akcí na rok
2010 – 2015 :
– dokončení inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domků na Vintoku I., to bylo
provedeno
– revitalizace toku rybníka ukončení r. 2011 za 14,5 milionu bylo provedeno
– napojení ze skupinového vodovodu Jedovnice. Podíl na investiční akci svazku r. 2010 bylo
provedeno.
Tam se vzal dlouhodobý úvěr. A skutečnost je taková, že v rovněž zavádějící zprávě o hodnocení
volebního období je uvedeno, že minulé zastupitelstvo se těžko potýkalo, nebo že není lehké
zajišťovat dotace a tam byla dotace za 8 milionů kdežto současné vedení zajistilo 26 milionů. K
tomuto výkonu současnému vedení gratuluji, protože opravdu není snadné ty dotace získávat. Je
potřeba vnímat to, že těch 15 milionů, které se do toho přivaděče na vodu získalo, nebylo tím, že se
někdo v Boskovicích nebo v Brně rozmyslel a ty peníze sem dal. To bylo výsledkem určitého úsilí
podtrhuji zhruba patnáctiletého.
To je vše k vodovodu.
Pokud jde o revitalizaci náměstí, chodníky, obrubníky atd., 2011 – 2015 projektová dokumentace
ve stadiu územního rozhodnutí byla provedena. Výstavba inženýrských sítí za rok 2013 ta se
trošičku opožďuje, ale předpokládejme, že v příštím roce bude provedena formou dodávky
developera. V r.2016 se tam bude moci stavět.
Zateplení objektu základní školy, jsem v závěru svého volebního působení označil jako
nejdůležitější akci. Ta se povedla. Já nejen gratuluji ale jsem za to rád, protože tam se zbytečně
utápěly peníze. V době 2006 – 2010 dotační titul na toto zateplovaní nebyl.

Na závěr bych chtěl říci, že průběh voleb byl poznamenán tím, že do volební komise nebyl
připuštěn zástupce jednoho hnutí. Vzhledem k tomu se opozdil o den s nahlášením tohoto delegáta.
V mém pětistránkovém materiálu je věcí víc, já ho předám panu starostovi k jeho osobní potřebě.
Jinak jsem velice rád, že do vedení obce, a teď mám na mysli konkrétně starosty, se dostal člověk,
kterému není jedno co se v obci děje. Nesedí za stolem, netváří se, že snědl rozum světa a hodlá tu
obec posunout dopředu. To je dobře. Ale přeji mu, aby se dokázal obklopit lidmi, kteří mu dokáží
konstruktivní kritikou poukázat na věci, které by bylo třeba řešit a které se doposud neřešili.
Nepředpokládal jsem, že budu na dnešním zasedání zvolen do předsedy kontrolního výboru. Na
straně druhé, říkám odpovědně, že budu tuto práci vykonávat podle svého nejlepšího vědomí a
svědomí. Jsem si vědom, že v některých případech účelově dochází k volbě některých funkcionářů,
kteří takříkajíc jsou trošičku mimo oblast, kterou mohou nějakým způsobem řídit .To už je
záležitost mého subjektivního názoru.
Podtrženého snad tím, že již mám nějaké životní zkušenosti.
Ve zmíněném zpravodaji č. 10/2014 byla i zmínka o volbách v roce 1960. Svým způsobem
poukázání na to, jak soudruzi volili. My jsme dnes volili také tak. To je realita. Ze sta procent
souhlas. V r. 1960 – to si málokdo pamatuje, já jsem zde nejstarší, nepamatuji si to ani já. Tehdy
byla jiná doba a věc je potřeba hodnotit z pohledu té doby. Jsem o třináct roků starší než tehdy
nejstarší člen zastupitelstva. Rovněž na základě tohoto článku jsem zvažoval zda je vůbec moje
kandidatura důvodná. V tomto věku je třeba především si vážit zdraví a let, které zde již jsou.
Kritiky jsem se nikdy nebál. Ať už pouštěné, nebo sebekritiky. Vážení, chtěl bych, aby toto
vystoupení jste vnímali jako to, že si nenechám s prominutím kálet na hlavu, ale očekávejte to,
pokud v té pozici zůstanu a nebudu odvolán, že to budu vracet.
Pan starosta
Děkuji za příspěvek.
Dovolím si reagovat. Výměna vodovodu byla akcí Vodárenské akciové společnosti, nikoliv obce. K
dešťové kanalizaci v roce 2010. Jediný zápis, který se dochoval z výrobního výboru, který
připravoval stavbu průtahu městysem. Tam bylo v r. 2009 jasně napsané, že dešťovou kanalizaci
bude zajišťovat Správa a údržba silnic za přispění obce. V konečné fázi to dopadlo tak, že ji v roce
2010 kompletně financovala obec. Stalo se, v pořádku. Co se týká chodníku, proč se
nepokračovalo? Je to prosté. Projekt Ing. Kvapilíka byl v mnohém velmi nedokonalý a byl s
obrovskými chybami. Ing. Kvapilík zapomněl na jedno rameno dešťové kanalizace, kde byl příkop
vedle silnice a nechal by na něj postavit chodník, aniž by vyřešil svod děšťových vod. Byly to ty
vícepráce, které se v roce 2010 – 2011 dodělávaly. Když zapomenu na to, že v rámci projektu
nebyly vypočteny a naceněny přípojky dešťové kanalizace z rodinných domů, tak se dostáváme k
jádru věci, že chodník a odstavné plochy, které byly připraveny a naceněny Ing. Kvapilíkem ,měly
stát 6,5 milionu korun. Řeknu jednoduše, to bychom za poslední čtyři roky neudělali nic jiného, než
tento chodník na základě tohoto projektu. Za čtyři roky, co projednáváme se Správou a údržbou
silnic tuto stavbu ( schůzek byly snad desítky ), jsme řešili i stavbu chodníku. Můžu říci jediné.
Kdybychom v letošním roce nezískali dotace na revitalizaci náměstí, tak by se v příštím roce ta
komunikace neopravovala. To byl ten hybný moment, který rozhýbal ředitele Správy a údržby silnic
Ing. Zouhara ( dále SÚS ) a další odpovědné zástupce Jihomoravského kraje k tomu, že to tuto
stavbu podařilo posunout do stadia takového, že dnes je podepsaná smlouva ze strany SÚS. V
příštím roce se bude dělat první část od kostela ke hřbitovu. Druhá etapa od kostela k rybníku je
dnes na seznamu, který by měl být v příštím roce schválen, pakliže vše dobře půjde, by se to mělo v
příštím roce realizovat. Ale to předjímám, zatím to schváleno není. Zatím je to na seznamu, který
příslušný odbor dopravy zpracovává. Chtěl jsem tím říci jen to, že chodník se nerealizoval proto, že
nebyl kompletní projekt na komunikaci a těžko můžeme postavit chodník aniž bychom měli tuto
komunikaci definitivně naprojektovanou. Dnes, když stavíme chodník a vidíme, jak v některých
místech jsou výšky poměrně dost vysoké, tak si půlka lidí co tady bydlí klepe na čelo a říká si, jestli
jsem se náhodou nezbláznil, proč ty chodníky dělám tak vysoko. Realita je taková, že chodníky
musí být tak vysoko z prostého důvodu, a to že se bude držet nějaká výška komunikace. Jestliže

nemáme naprojektovanou komunikaci, nemůžeme si dovolit dělat chodník a říci na SÚS připojte se
podle našeho chodníku. Takhle to opravdu možné není. Tolik k rekonstrukci komunikace.
Přivaděč na vodu. Bezesporu záslužný čin. Ve zpravodaji jsem však hodnotil dotace, které získala
obec. Musím říci, a to mně potvrdí zejména zaměstnankyně našeho úřadu, které mají obrovské
množství administrativních povinností s dotacemi. Během letošního roku jsme profinancovali asi
deset dotací a to je obrovské množství práce. To je něco jiného než když sem přijde SÚS a postaví
vám silnici. Tyto peníze jdou z kraje. Ale tu administrativní práci (žádost o dotaci, administrace
žádnosti, projekt, výběrová řízení, vlastní stavba, kolaudace), která nepůjde přes náš úřad, to se dá
těžko sčítat. Stejné je to i s vodovodním přivaděčem, jehož investor byl Svazek vodovodů a
kanalizací.
S čím zásadně nesouhlasím je to, že jednomu hnutí nebylo úmyslně dovoleno delegovat člena do
volební okrskové komise. To je nesmysl! Všechny strany, které mají kandidátní listiny na to mají
právo, což bezesporu víte. Do určitého dne před volbami musí být na úřadě odevzdaná nominace
jednoho člena. Toto se nestalo. Nebyl to jeden den, ale týden, kdy jste měli spoždění. Starosta má
jediný den na to, aby donominoval tuto komisi. V době vašeho dotazu, již byli všichni členové
nominovaní a potvrzení. Jestliže jste neměli člena ve volební komisi, to není chyba starosty, ale je
to selhání člověka, který to měl u vás na starosti. Případně stranických orgánů, protože vás
neupozornili na tento termín. Neupozorňoval jsem žádné hnutí a stranu. Každý si to musí hlídat
sám.
Co se týká předsednictví kontrolního výboru. O vaší pozici jsme se domluvili již před třemi týdny,
když jsme se v počtu třinácti nově zvolených zastupitelů, sešli na pracovní schůzce. Nevidím
důvod, proč byste neměl být zvolen.
Jelikož nikdo z přítomných neměl žádné další dotazy, připomínky ani podněty, pan starosta
poděkoval všem přítomným za účast na zasedání a popřál všem příjemný večer.
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