ZÁPIS
o průběhu I. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
konaného dne 12.12.2014 v budově kina
K bodu č. 1 – Zahájení
Pan starosta Ing. Ondřej Hudec zahájil I. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
v 18.00 hodin a všechny přivítal. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.
Informace o konání Zastupitelstva jsou vyvěšeny na úřední desce úřadu městyse Ostrov u Macochy
a v pozvánce, kterou zastupitelé obdrželi.
Přítomno je 12 členů, jedná se o nadpoloviční většinu, takže zastupitelstvo je usnášení schopné.
Omluvena je paní Kolmačková. Mgr. Svobodová a Mgr. Škvařil se omlouvají, přijdou později.
Zapisovatelka: Hana Opatřilová
Pan starosta navrhl jako sčitatele hlasů paní Florkovou Hanu. Jelikož nebyly vzneseny další návrhy
a paní Florková souhlasila, pan starosta navrhl usnesení.
Usnesení 17/I:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy určuje Hanu Florkovou sčitatelkou hlasů při jednání I.
zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.
Hlasování č. 1:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

Po hlasování se dostavil člen zastupitelstva Mgr. Škvařil Josef.
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 18/I:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
program I. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.
1.
2.
3.

Zahájení, určení zapisovatele a sčitatele
Schválení programu
Schválení ověřovatelů zápisu

4. Plnění rozpočtu městyse za období 1-10/2014
5. Rozpočtová opatření č. 10, 11 a 12
6.
Rozpočtové opatření č. 13
7.
Rozpočet městyse na rok 2015
8.
Rozpočtový výhled na roky 2016 - 2020
9.
Směna pozemků nad Císařskou loukou
10. Zřízení věcného břemene – přípojka NN Klimprlovi
11. Zřízení věcného břemene – přípojka NN Svobodovi

12.
13.
14.
15.

Návrh na pořízení změny ÚP
Zpráva o činnosti Rady městyse
Dotazy, připomínky a podněty
Závěr

Hlasování č. 2:

pro:13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 3 – Schválení ověřovatelů zápisu
Pan starosta navrhl na ověřovatele zápisu Ing. Sedláka Martina a pana Františka Jelínka.
Jelikož nebyly vzneseny další doplňující návrhy a navržení zastupitelé souhlasili, nechal pan
starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení 19/I:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
určuje
pana Ing. Martina Sedláka a a pana Františka Jelínka ověřovateli zápisu z I. zasedání Zastupitelstva
městyse Ostrov u Macochy.
Hlasování č. 3:

pro:11

proti: 0

zdržel se: 2

K bodu č. 4 – Plnění rozpočtu městyse za období 1-10/2014
Pan starosta upřesnil významnější položky.
Příjmy:
Prvních pět položek se týká daní z příjmu fyzických a právnických osob.
Čerpání dotačních prostředků – pročerpali jsme dosud více než 12 milionů korun.
Čerpání úvěru, který jsme přijali na předfinancování revitalizace náměstí – do konce října 2014
bylo pročerpáno pouze 900 tisíc korun.
Výdaje:
Revitalizace náměstí – zaplaceno 1,2 milionu korun.
ZŠ a MŠ – 14,7 milionu korun – zateplování, provoz.
Činnost místní správy, provoz úřadu, zateplení budovy – 2,7 milionu korun.
To jsou nejvýznamnější položky z plnění rozpočtu za období 1-10/2014.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení 20/I:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
plnění rozpočtu městyse za období 1-10/2014
Hlasování č. 4:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 5 – Rozpočtová opatření č. 10, 11 a 12
Pan starosta upřesnil významné položky.
Rozpočtové opatření č. 10 bylo schváleno Radou městyse Ostrov u Macochy dne 25.9.2014.
Příjmy
 navýšení na dani z příjmu právnických osob o 200.000,-Kč
 přijaté dotace – zateplení školy, navýšení o 1.591.600,-Kč a 90.400,-Kč
 navýšení na straně příjmů i výdajů o dotaci ze SFŽP o 88.000,-Kč – odpočinková místa
Výdaje
 vratka dotace v důsledku chyby v čerpání dotace z JMK – 200.000,-Kč, tuto částku nám
JMK vrátil formou individuální dotace v prosinci
 zateplení ZŠ a MŠ – 1.591.600,-Kč a 90.400,-Kč
 odpočinková místa 88.000,-Kč
Celkem na straně příjmů i výdajů byla částka 1.882.000,-Kč, do financování se tedy nezasahovalo.
Rozpočtové opatření č. 11 bylo schváleno Radou městyse Ostrov u Macochy dne 30.10.2014.
Příjmy
 navýšení o 20.000,- Kč na volby do zastupitelstva
 navýšení o 50.000,-Kč dotace na vybavení jednotky SDH
Výdaje
 navýšení o 23.000,-Kč informační středisko
 ponížení o 19.000,-Kč stará škola
 navýšení o 20.000,-Kč na volby
 navýšení o 46.000,-Kč penále za špatné čerpání dotace – na tuto částku jsme žádali o
prominutí na JMK, čekáme na rozhodnutí
Celkem na straně příjmů i výdajů je částka 70.000,-Kč, do financování se nezasahovalo.
Rozpočtové opatření č. 12 bylo schváleno Radou městyse Ostrov u Macochy dne 27.11.2014.
Příjmy
 dotace na zateplení KD - 7.600,-Kč
 dotace na zateplení KD – 128.600,-Kč
 dotace na SDH – 1.220,-Kč
 průtoková dotace do ZŠ a MŠ- Schola artifici – 177.200,-Kč a 31.300,-Kč
 těžba v lese – 47.700,-Kč
Výdaje
Výdaje kopírují položky na příjmové části.
Pouze byly přidány položky:
 Pohřebnictví – ponížení o 10.000,-Kč
 podporované byty – zvýšení o 10.000,-Kč – navýšení záloh na vodu
Celkem na straně příjmů i výdajů je částka 400.300,-Kč, do financování se nezasahovalo.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.

Usnesení 21/I:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 10, č. 11 č. 12 podle předloženého materiálu.
Hlasování č. 5

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 6 – Rozpočtové opatření č. 13
Pan starosta upřesnil významnější položky.
Příjmy zvýšeny o 672.900,-Kč
Výdaje snížení
 knihovna -20.000,-Kč
 kino -16.000,-Kč
 KD – 175.000,-Kč do konce roku nestihneme čerpat dotaci na zateplení
 85.000,- Kč stará škola
 7.000,-Kč hřbitov
 614.000,-Kč komunikace
Výdaje se snižují o 970.100,-Kč.
V součtu s příjmy bychom měli snížit financování oproti rozpočtu o 1 643 000,-Kč.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 22/I:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
rozpočtové opatření č. 13 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 6

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

Na zasedání se dostavila členka zastupitelstva Mgr. Svobodová Zdeňka.
K bodu č. 7 – Rozpočet na rok 2015
Pan starosta upřesnil některé položky.
Příjmy
Daňové příjmy jsme, podle predikce Ministerstva financí , ponížili o 5%, než je výše jednotlivých
příjmů ( to je doporučená hodnota ). To nám dává možnost, že na konci roku bude nižší schodek než
si odhlasujeme.
Příjmy za poplatky za komunální odpad necháváme ve stejné výši tj. 590.000,-Kč
Dotace které jsou již podepsané a respektuje je tento rozpočet jsou:
 proplacení dotace na revitalizaci náměstí – 4,9 milionů korun
 3,1 miliony korun dotace na zateplení KD

Významně snížená je položka nebytové hospodářství na 45.000,-Kč – stará škola, to je z důvodu, že
firma Network, která je hlavním nájemníkem staré školy, má předplacené nájemné na tři roky.
Příjmy celkem 20.365 .500,-Kč
Výdaje
 silnice – 700.000,-Kč tato částka se bude později v rámci rozpočtového opatření
přerozdělovat. Většina z těchto financí půjde na doprovodnou investici, kterou budeme dělat
v rámci průtahu obcí. S tím jsou spojeny stavební práce jako je přeložka dešťové kanalizace
u hřbitova a přeložka veřejného osvětlení. To jsou věci, které musíme zafinancovat.
500.000,- Kč bude na tuto akci a zbylých 200.000,-Kč půjde na prodloužení komunikace na
Vintoku, kde se bude stavět nový rodinný dům.
 550.000,-Kč - ostatní komunikace, peníze jsou vyčleněny na úpravu prostranství před
budovou ZŠ a MŠ. Tam bude v souvislosti s 45. výročím upraveno prostranství. Úpravy by
se měly uskutečnit v první polovině příštího roku
 dopravní obslužnost navýšena o 200,-Kč na 56.400,-Kč to je příspěvek na IDS JMK, který
vychází z počtu obyvatel
 3.200.000,-Kč – ZŠ a MŠ spolufinancování nového zdroje vytápění
z toho je 1.650.000,-Kč příspěvek pro školu na provoz
 4.540.600,-Kč – kulturní dům, to jsou kromě provozních nákladů také finance potřebné na
zateplení budovy
 60.000,-Kč příspěvek TJ na činnost
 150.000,-Kč -využití volného času dětí a mládeže, chceme zažádat o dotaci na hřiště u KD
 10.000,-Kč - příspěvek na činnost zahrádkářů
 600.000,-Kč - nebytové hospodářství, to je spolufinancování investice do staré školy na
zateplení budovy
 200.000,-Kč - veřejné osvětlení, provoz a elektrická energie
 550.000,-Kč - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň. Za 100.000,-Kč z této částky bych rád
pořídil zametač k traktoru, abychom místní komunikace udržovali v lepším stavu
 133.000,-Kč - pečovatelská služba, tato částka výrazně vzrostla oproti minulému roku,
protože služeb Charity Blansko využívá více občanů
 300.000,-Kč tato částka je kromě prostředků pro jednotku SDH také částka 150.000,-Kč,
kterou budeme potřebovat na připravovanou žádost na JMK na opravu zbrojnice
 50.000,-Kč - příspěvek na činnost SDH
 930.000,-Kč - zastupitelstvo obce
 1.250.000,-Kč - činnost místní správy, provoz ÚM
 70.000,-Kč - příspěvek na kostel
 10.000,-Kč - příspěvek na činnost Svazu zdravotně postižených
 2.000,-Kč – příspěvek včelařům
Výdaje celkem 14.765.000,-Kč.
Financování 5.600.500,-Kč
Schodek je 299.500,-Kč
Pan starosta dal prostor pro dotazy a připomínky.
JUDr. Pernica
Byla zde zmínka o tom, že se bude předělávat veřejné osvětlení u hřbitova. Počítá se s tím, že by se
přímo na hřbitově umístilo nějaké osvětlení?
Druhý dotaz se týká příspěvků na zájmovou činnost spolků apod. Z jakého důvodu mají zahrádkáři

pouze 10.000,-Kč a TJ má 60.000,-Kč příspěvek na činnost? Podle jakého klíče se tyto peníze
rozdělují?
Pan starosta
Co se týká zahrádkářů, dostanou finance stejné jako v loňském roce. Zahrádkáři mají problém aby
tyto peníze profinancovali tím správným směrem. Nebyl žádný požadavek na zvýšení, nebránil
bych se tomu.
TJ dává 60.000,-Kč pouze do údržby hřiště a na provoz mládeže. Stejně tak je na tom SDH, proto
mají příspěvky vyšší.
Osvětlení na hřbitově.
Peníze se týkají pouze přeložky osvětlení, kde dochází ke kolizi s budoucí komunikací. V příštím
roce nepočítáme s tím, že by se dávalo veřejné osvětlení na hřbitov. Ani jsem od občanů nedostal
podnět, že by tam někdo chtěl osvětlení.
Jelikož nebyly další dotazy ani připomínky navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 23/I:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
- rozpočet městyse Ostrov u Macochy na rok 2015 s:
- příjmy ve výši
20 365 500,- Kč
- výdaji ve výši
14 765 000,- Kč
- financováním ve výši - 5 660 500,- Kč
- závazné ukazatele rozpočtu v členění dle paragrafů rozpočtové skladby včetně
finančního vztahu ke zřízené příspěvkové organizaci podle předloženého materiálu
pověřuje
Radu městyse Ostrov u Macochy prováděním:
- rozpočtových opatření v částkách do 200 000,- Kč (včetně) v jednotlivých případech
- všech rozpočtových opatření na účelově přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních
fondů, z rozpočtu Jihomoravského kraje a jiných veřejných rozpočtů
ukládá
Radě městyse Ostrov u Macochy:
- provést, prostřednictvím úřadu městyse, rozpis rozpočtu na rok 2015
T: 31. 1. 2015
- předkládat na vědomí Zastupitelstvu městyse schválená rozpočtová opatření
Hlasování č. 7

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 8 – Rozpočtový výhled na roky 2016 – 2020
Jelikož všichni zastupitelé obdrželi rozpočtový výhled, pan starosta upřesnil jen některé významné
částky.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.

Usnesení 24/I:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
rozpočtový výhled na roky 2016 – 2020 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 8

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 9 – Směna pozemků nad Císařskou loukou
Česká speleologická společnost základní organizace 6-19 Plánivy oslovila naši obec s žádostí o
směnu pozemku na Sadové. V příloze byl zastupitelům zaslán zákres směny.
Ing. Sedlák
Parcela 1752/1 je obecní?
Pan starosta
Ano.
JUDr. Pernica
Zamýšlel jsem se nad tím a kladu otázku. Ta směna zasáhne do projektu se kterým se počítalo na
vjezd do objektu, jenž měl být vybudován v rámci akce objektu u Císařské jeskyně?
Pan starosta
Tato směna zasáhne do pozemku, kde měla vést komunikace k objektu. Pokud by se akce
uskutečnila, tak bude usnadněna i touto výměnou.
Jelikož nebyly žádné další dotazy, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 25/I:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
zveřejnění záměru směny části pozemku p.č. PK 1752 za část pozemku p.č. 1752/5 s Českou
speleologickou společností ZO 6-19 Plánivy podle předloženého materiálu
Hlasování č. 9:

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 10 – Zřízení věcného břemene – přípojka NN Klimprlovi
Jedná se o zřízení věcného břemene k přípojce NN k novostavbě rodinného domu na pozemku p.č.
94/1 – cesta ke škole. Úplata za zřízení věcného břemene je jednorázová 500,-Kč ve prospěch
obce. Zastupitelé obdrželi smlouvu včetně geometrického plánu. V minulosti byla uzavřena k této
přípojce „Smlouva o smlouvě budoucí ke zřízení věcného břemene.“
Jelikož k tomuto bodu nebyly dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 26/I:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. PK 94/8 ve prospěch firmy E.ON
Distribuce, a. s.

Hlasování č. 10:

pro: 14

proti:0

zdržel se:0

K bodu č. 11 – Zřízení věcného břemene – přípojka NN Svobodovi
Jedná se o zřízení věcného břemene k přípojce NN k novostavbě RD na pozemku p.č. 1733/2.
Přípojka vede po obecních pozemcích p.č. 1732/1, PK 1729/1, PK 1729/4 a PK 1729/5. Úplata za
zřízení věcného břemene je jednorázová 2.000,-Kč ve prospěch obce. Zastupitelé obdrželi smlouvu
včetně geometrického plánu. V minulosti byla uzavřena k této přípojce „Smlouva o smlouvě
budoucí ke zřízení věcného břemene“.
Jelikož k tomuto bodu nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 27/I:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1732/1, PK 1729/1, PK 1729/4 a PK
1729/5 ve prospěch firmy E.ON Distribuce, a. s.
Hlasování č. 11

pro : 14

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 12 – Návrh na pořízení změny ÚP
Náš občan Kamil Kuchař požádal o změnu ÚP. Jedná se o rodinný dům č.p. 297 se zahradou ( u
výjezdu od školy ), který je využíván jako penzion, nicméně podle ÚP by měl být využíván jako
plocha a objekt smíšené zástavby s převažující funkcí bydlení. Tímto se dostáváme do rozporu se
současným stavem.
Návrh usnesení, který rada zaslala byl trochu předčasný, protože stále ještě nemáme schválený tento
návrh na změnu od Městského úřadu Blansko. Dnes bychom jen vzali na vědomí tento návrh na
pořízení změny ÚP a až obdržíme od Městského úřadu Blansko dobrozdání, tak bychom na dalším
zastupitelstvu jednali o schválení.
Bylo by vhodné, pakliže bychom chtěli dělat nějakou změnu ÚP, aby se to k tomuto připojilo. Je to
spíše podnět pro vás pro všechny.
Z občanů pan Musil
Budete s tím tedy souhlasit?
Pan starosta
Nepředpokládám, že by to měl být problém. Dnes to jen vezmeme na vědomí a na dalším zasedání
se bude jednat dále.
Jelikož k tomuto bodu nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 28/I:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
doporučuje
- pořízení změny územního plánu podle předloženého návrhu p. Kamila Kuchaře za podmínky plné
úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu navrhovatelem této změny ( předpokládané
náklady cca 23.600,-Kč )
Hlasování č. 12

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 13 – Zpráva o činnosti Rady městyse
Pan starosta uvedl, že zprávy o činnosti Rady městyse obdrželi všichni zastupitelé a jsou pravidelně
vyvěšovány na webových stránkách obce.
Jelikož k tomuto bodu nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 29/I:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady městyse Ostrov u Macochy od XVI. Zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov
u Macochy
Hlasování č. 13

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 14 – Dotazy, připomínky a podněty
Pan starosta
Než dám slovo ostatním, rád bych shrnul to, co se od minulého zasedání v obci událo.
Zateplení kulturního domu.
Již proběhlo výběrové řízení na zhotovitele, kde byla vybrána firma LAWSTAV, s. r. o. z Vyškova.
Je to stejná firma, která zateplovala úřad. Již je podepsaná smlouva o dílo.
Co se týká ostatních akcí, které jsou podpořené ze SFŽP - zateplení staré školy a výměna zdroje
vytápění na ZŠ a MŠ. Na tyto akce probíhá v současné době výběrové řízení, které by mělo být do
konce roku ukončené. Na začátku příštího roku bychom měli podepisovat smlouvy tak, aby se se
zateplením staré školy mohlo začít od dubna 2015 a s výměnou zdroje vytápění od června 2015.
Dále stavba revitalizace náměstí je téměř dokončena. Poslední drobné terénní úpravy budou
probíhat příští týden.
Na rekonstrukci průtahu obcí jsou podepsány smlouvy s dodavatelem. Délka opravovaného úseku
je 520m. JMK tato akce bude stát 10 milionů korun. Obec to zatíží rekonstrukcí dešťové kanalizace
u hřbitova a přeložkou veřejného osvětlení za zhruba 200.000,-Kč.
Horní část obce bude zase v rozkopaném stavu.
Dále pan starosta pozval všechny občany na připravované kulturní akce a předal slovo přítomným
zastupitelům a občanům.
Ing. Sedlák
Chtěl bych se zeptat na zateplení kulturního domu. Je již vybraná barva fasády?
Pan starosta
V rámci projektu je již nějaký návrh na barvu, ten se bude určitě měnit. I já mám k tomuto návrhu
výhrady. Projekt je vyvěšen na stránkách obce.
Z občanů paní Lavická
Budou se moci k tomuto návrhu vyjadřovat i občané?
Pan starosta
Určitě. Byl bych rád, kdyby se vypracovaly nějaké tři návrhy a mezi těmito návrhy by se dál
upřesňovala finální podoba.
Mgr. Škvařil
Také bych se rád připojil k pozvání na kulturní akce. Na obou pořádaných koncertech se podílí ZUŠ

Jedovnice.
Mám připomínku k pódiu zde v kině. Pódium je nestandardní. Po těch letech by si to zasloužilo
pódium rozšířit a koberec sjednotit. Hlavní je přidání schodu z pódia. I my zastupitelé všelijak
seskakujeme z šedesáticentimetrové výšky. Zamezí se tak i úrazům. Dále bych chtěl poděkovat za
odstranění první řady z hlediště.
Oprava pódia by byla položka relativně banální. Hodnotu tohoto prostoru by to zvedlo o dvě třídy
nahoru. Možná kdyby se k tomu přidala i výměna ozvučení. Dnes se dá udělat za 50 tisíc celé
ozvučení. Současné neodpovídá našim požadavkům. Toto by všem kdo tady vystupuje usnadnilo
život. Pódiová dramaturgie se posune někam jinam.
Pan starosta
O pódiu jsme se již bavili se zastupitelem Jelínkem. Do budoucna plánujeme opravu. V příštím roce
to ale zřejmě nebude.
Co se týká ozvučení – investice 50.000,-Kč není v plánu.
V první řadě se opraví pódium.
Z občanů pan Musil
Měl bych dotaz na projekt revitalizace náměstí. Výsadba lip kolem domů směrem ke hřbitovu,
budou se tam sázet?
Pan starosta
V projektu byly lípy a my jsme to změnili na okrasné hrušně. Ty jsou již vysazeny kolem domu paní
Šebelové. Dále do obce jsem si ještě netroufl sázet. Bude se to řešit po domluvě s těmi, co tam
bydlí. Myslím si, že okrasné hrušně, které nejsou tak velké by tam být mohly.
Pan Musil
To jsem chtěl slyšet. Jestli to s námi bude někdo konzultovat. U hřbitova jsou stromy metr pod
dráty. To je taky nápad.
Pan starosta
To je závěsné vedení a v případě potřeby se udělá prořezávka. Tyto stromy nedorůstají tak vysoko.
Jsou to kultivary, které nedorůstají do 20m výšky. Jsou to alejové stromy s malou korunou.
Pan Musil
Kdo bude chtít stromy pod okny? V projektu je 50 lip.
Pan starosta
Ano, jsou to menší kultivary.
Pan Musil
Nepořádku z nich ale bude stejně. Ještě jsem se díval na další část revitalizace náměstí a tam jsou v
projektu před obchodem také dvě lípy. Hlavně se mi nelíbí uzavření spodní cesty. V sobotu je tady
padesát aut. Kde budou parkovat. Je projektováno pár parkovacích míst. Dá se s tím něco ještě
dělat?
Pan starosta
Co se týká druhé části revitalizace mám také připomínky. Neříkám, že bych tam nechal stávající
cestu. Muselo by tam být více parkovacích míst. Ty stromy tam zřejmě nebudou.
Pan Musil
Zásobování obchodů a nakupující, tam jezdí strašně moc aut denně. A když to všechno bude jezdit
kolem Kalášových, ti nebudou nadšení.

Pan starosta
Je možné dělat v projektu změny. V dohledné době na to nejsou žádné dotace. Během dvou let se
určitě stavět nebude. Je to na zvážení nové radě a zastupitelstvu, jestli se změní projekt.
Mgr. Svobodová
Přikláním se k tomu, aby se tyto změny prodiskutovaly s občany.
Pan starosta
Občané se mohou i nyní vyjadřovat.
Pan Musil
Můžou, ale každý se na to vykašle. Ale když za každým přijdeš a řekneš co je v plánu, tak se
vyjádří.
Pan starosta
Nebudu obcházet všechny domy v celé obci. Je možné svolat do kina nějaké jednání. Kdo přijde,
přijde. Když přijde 15 lidí, budeme rádi. Ale nebráním se tomu.
Mgr. Škvařil
Mě zarazil sklon terénu u kostela. Mám obavy, aby voda netekla ke kostelu a nevlhlo zdivo. Co
vedlo k tomuto sklonu?
Pan starosta
Je to tím, že jsou tam velice rozvětvené kořeny stromů. Proti vlhnutí zdiva je tam drenáž.
Mgr. Škvařil
Dole na potoku, jak se dělala kanalizace, tak je tam vyfrézovaná silnice. Bylo by vhodné zalít spáry.
Až bude mráz a zateče tam, tak se asfalt roztrhne. Silnice je nová, byla by to škoda.
Dále se mně zdá, že čerpačka spíná v kratších intervalech. Před rokem to spínalo v delších
intervalech. Je možné, že nějaké těsnění povolilo. Jakou to má záruční dobu? Abychom potom
neplatili velké náklady za stočné za to, že čerpáme vodu.
Pan starosta
I já slyším, když jdu kolem, že to často spíná. Na druhé straně to souvisí s tím, že čerpačka má
minimální akumulační schopnosti. Všechno co tam nateče, tak ihned přečerpá. Záruka je 60
měsíců. Na druhou stranu to s cenou stočného určitě nepohne. Stočné se promítá z celého okresu
Blansko. Zeptám se obsluhy jestli vnímají vyšší nátoky. V době stavby jsme nebyli daleko od toho
abychom začali šetřit splaškovou kanalizaci, odkud se tam bere balastní voda. Teče tam zejména z
Lesé a Sadové.
Pan Musil
Zajímalo by mě, jestli někdo dělá stavební dozor nad stavbou chodníků kolem domů ke hřbitovu. A
bere za to peníze? Kdo může udělat chodník tak, jak je udělaný. Kdyby mně to udělali před domem,
tak to vlastnoručně vykopu a opravím. Jediný Franta Doležal jim vyhrožoval, že to vykope, tak mu
to opravili. Je blbý projekt, nebo dozor.
Pan starosta
Stavební dozor tady je a bere za to finanční prostředky. Dozor hlídá velice dobře. Výška vstupů je
dána dokumentací. Jednotlivé vjezdy k rodinným domům nejsou postihnuty projektem. Nájezdy
jsou odvodněny, tak aby to nezasáhlo rodinné domy.

Jelikož nebyly další dotazy ani připomínky ukončil pan starosta zasedání zastupitelstva a popřál
všem přítomným pěkný zbytek večera a příjemné svátky.
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