ZÁPIS
o průběhu III. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
konaného dne 12.6.2015 v budově kina
K bodu č. 1 – Zahájení
Pan starosta Ing. Ondřej Hudec zahájil III. 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 13 členů, jedná se o nadpoloviční většinu, takže zastupitelstvo je usnášení schopné.
Omluven je Mgr. Škvařil a JUDr. Pernica
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 41/III:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy určuje Hanu Florkovou sčitatelkou hlasů při jednání III.
zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.
Hlasování č. 1:

pro: 13

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.
Pan starosta uvedl, že do programu vložil bod č. 7 – Rozpočtové opatření č. 7
bod č. 12 – Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti
Materiál k vloženým bodům dostali všichni zastupitelé před zasedáním zastupitelstva.
Jelikož nebyly žádné další návrhy na doplnění programu, nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení 42/III:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
program III. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, určení zapisovatele a sčitatele
Schválení programu
Schválení ověřovatelů zápisu

Závěrečný účet městyse Ostrov u Macochy za rok 2014
Schválení účetní závěrky městyse Ostrov u Macochy za rok 2014
Rozpočtová opatření č. 4, 5 a 6
Rozpočtové opatření č. 7
Plnění rozpočtu 1-4/2015

9.
Směna pozemků nad Císařskou loukou
10. Odkup pozemku p. č. 353/4 a části pozemku p. č. 1376/65
11. Program obnovy vesnice
12. Zpráva o činnosti Rady městyse Ostrov u Macochy
13. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
14. Dotazy, připomínky a podněty
15. Závěr

Hlasování č. 2:

pro:13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 3 – Schválení ověřovatelů zápisu
Pan starosta navrhl na ověřovatele zápisu pana Jaromíra Tejkala a Ing. Květoslava Pekárka.
Jelikož nebyly vzneseny další doplňující návrhy a navržení zastupitelé souhlasili, nechal pan
starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení 43/III:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
určuje
pana Jaromíra Tejkala a pana Ing. Květoslava Pekárka ověřovateli zápisu ze III. zasedání
Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.
Hlasování č. 3:

pro:12

proti: 0

zdržel se: 1

K bodu č. 4 – Závěrečný účet městyse Ostrov u Macochy za rok 2014
Pan starosta uvedl, že závěrečný účet je vyvěšen na úřední desce a na web. stránkách obce. Upřesnil
významnější položky.
Příjmy v roce 2014 dosahovaly 28 442 298,68 Kč.
Výdaje v roce 2014 dosahovaly 31 523 193,50 Kč.
Financování ve výši 3 080 894,82 Kč.
Výrazně ovlivnily rozpočet tyto akce:
Příjmy
Daňové příjmy, zde byl výrazný nárůst oproti předchozímu roku – celkové příjmy 11 milionů Kč.
Pročerpali jsme dotace ze SFŽP – 13 milionů Kč.
Ostatní dotace – 1,4 milionu Kč.
Vratka půjčky TJ – 230 000 Kč.
Nájemné na staré škole a předplacení nájemného na 3 roky firmou Netvork Group – cca 800 tis.
Kč.
Přijatý úvěr na předfinancování revitalizace náměstí – 5 milionů Kč.
Výdaje
Revitalizace náměstí - 6,2 milionu Kč.
Zateplení základní školy - 13,4 milionu Kč.
Zateplení úřadu městyse – 1,5 milionu Kč.
Příspěvek a ostatní náklady pro základní školu – 2,5 milionu Kč.
Oprava střechy na staré škole – 650 tis. Kč.

Oprava střechy na úřadu městyse 250 tis. Kč.
Nakládání s biologickým komunálním odpadem, nákup kompostérů a štěpkovače - 560 tis. Kč.
Veřejná zeleň - platy zaměstnancům, pohonné hmoty, náčiní – necelý 1 milion Kč.
Platy zastupitelů převýšily 900 tis. Kč.
Splátky úvěrů přijatých v roce 2008 a 2010 – 1,75 milionu Kč.
Průběžné provozní náklady – to už jsou menší částky – dotace pro organizace (230 tis. Kč), provoz
rozhlasu a veřejného osvětlení (cca 220 tis. Kč), informační centrum (85 tis. Kč) kino (60 tis. Kč),
knihovna (90 tis. Kč), kulturní dům (650 tis. Kč), sběr a svoz komunálních odpadů (570 tis. Kč),
provoz ÚM (1,25 mil. Kč), příspěvek charitě (100tis. Kč), požární ochrana (130 tis. Kč).
Audit, který přezkoumával hospodaření městyse za rok 2014 našel dvě pochybení a s tím souvisí i
návrh usnesení.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení 44/III:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
- souhlasí
s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním městyse Ostrov u Macochy za rok 2014
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2014 s
výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:
– městys bude postupovat v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/200 Sb. o obcích a v
souladu se zákonem č. 24/2015, Sb. O poskytování dotací a návratné finanční výpomoci
územně samosprávných celků
– městys bude postupovat v souladu s § 8 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 270/2010 Sb, o
inventarizaci majetku a závazků
- schvaluje
Závěrečný účet městyse Ostrov u Macochy za rok 2014:
- s celkovými příjmy po konsolidaci ve výši 28 442 298,68 Kč
- s celkovými výdaji po konsolidaci ve výši 31 523 193,50 Kč
- s financováním ve výši 3 080 894,82 Kč
podle předloženého materiálu

Hlasování č. 4:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 5 – Schválení účetní závěrky městyse Ostrov u Macochy za rok 2014
K doplnění upřesním v čem byly chyby, které nám audit našel. Jedna se týkala dotace na hasiče,
kde jsme v zastupitelstvu schválili 50 000,-Kč a v létě rada schválila dalších 20 000,- Kč. Šlo to
přes hranici určenou zákonem. 20 000,-Kč mělo být schváleno zastupitelstvem.
Druhá chyba se týkala špatného propočtu v programu na inventarizaci. Toto byla jen kosmetická
chyba, ale musíme z toho vyvodit nápravu.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.

Usnesení 45/III:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
účetní závěrku městyse Ostrov u Macochy za rok 2014 podle předloženého materiálu.
Hlasování č. 5

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 6 – Rozpočtová opatření č. 4, 5 a 6
Rada městyse schválila dne 26.3.2015 rozpočtové opatření č. 4.
Příjmy zvýšeny o 2 500,-Kč na dani z právnických osob.
Výdaje zvýšeny o 68 000,-Kč. Z toho částka 64 300,- Kč na nákup zametače za traktor.
Financování celkem 65 500,-Kč.
Rada městyse schválila dne 27.4.2015 rozpočtové opatření č. 5.
V tomto opatření se měnila pouze strana výdajů. Tyto změny budeme muset dělat na každém
zasedání rady, protože postupně platíme faktury spojené s opravou silnice Bělá. Tyto peníze nejdou
na komunikaci, ale k přidruženým pracím ( přeložka kanalizace ).
Rada městyse schválila dne 28.5.2015 rozpočtové opatření č. 6.
Na straně příjmů 81 800,- dotace na zateplení staré školy a požární ochrana 1.800,-Kč.
Výdajová část je povýšena o stejné položky, jako příjmová část, tedy stará škola 81.800,-Kč a
požární ochrana 1.800,-Kč. Dále byly poníženy komunikace o 55.700,-Kč a o stejnou částku
navýšeno veřejné osvětlení – týká se to přeložky VO u hřbitova, opět přidružené práce k průtahu
obcí.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 46/III:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
rozpočtová opatření č.4, 5 a 6 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 6

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 7 – Rozpočtové opatření č. 7
Všichni zastupitelé mají k tomuto bodu materiál před sebou.
Příjmy byly navýšeny o peníze přijaté z úřadu práce na veřejně prospěšné pracovníky o 20.000,-Kč.
Stejná částka se promítá i ve výdajích.
Dále ve výdajích je částka na veřejné osvětlení 29 000,-Kč a ponížení na pozemních komunikacích,
kde byly dofakturovány práce na přeložce veřejného osvětlení. Další výdaj 75 000,-Kč na pořízení
požárního vozidla. A konečně částka 250 000,-Kč je vratka dotace za chybné čerpání při zateplení
ZŠ. Tyto finanční prostředky musíme vrátit a budeme žádat FÚ o navrácení této částky zpět, do
rozpočtu obce
Jelikož nebyly dotazy ani připomínky navrhl pan starosta usnesení.

Usnesení 47/III:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
rozpočtové opatření č. 7 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 7

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 8 – Plnění rozpočtu městyse 1-4/2015
Pan starosta upřesnil některé významné položky.
Prvních pět položek na straně příjmů se týká snížení daňových příjmů, které jsou oproti loňsku
nižší. Což je odraz toho, že stát vybírá menší prostředky na daních.
Reálně to vychází tak, že bychom měli rozpočet naplnit.
Na výdajové straně se nepromítlo financování stavebních prací, které letos probíhají.
Nejvyšší položky se týkají ostatních komunikací, kde jsme v letošním roce propláceli za revitalizaci
náměstí – 925 984,20 Kč.
Na základní škole je také vysoká položka – 478.407,-Kč. To jsou provozní náklady a příprava na
zdroj vytápění.
Kulturní dům - 261 257,-Kč. Zateplení KD již značně pokročilo oproti akci zateplení budovy staré
školy.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 48/III:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
plnění rozpočtu městyse za období 1-4/2015 podle předloženého materiálu.
Hlasování č. 8

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 9 – Směna pozemků nad Císařskou loukou
Směna části pozemku p.č. 1752/5 o výměře 169m2 za část pozemku p.č. 1752/9 o výměře 168m2
byla schválena na II. Zasedání zastupitelstva.
Při přípravě zaměření směňovaných částí pozemků bylo zjištěno, že vzhledem k malé šířce
směňované části pozemku nelze zaměření a směnu provést. Proto byla geodetem navržena jiná
varianta.
Pan starosta pozemky ukázal na plánku.
Jelikož nebyly žádné další dotazy, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 49/III:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
zrušuje
usnesení č. 37/II Z/2015
schvaluje
směnu části pozemku p.č. 1752/5 o výměře 168m2 za část pozemku p.č. 1752/9 o výměře 168m2
podle předloženého nákresu.
Hlasování č. 9:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 10 – Odkup pozemku p.č. 353/4 a části pozemku p.č. 1376/65
Na minulém zasedání zastupitelstva jsme schválili odkup pozemku 1354/1. Jedná se o pozemek na
Končinách navazující na výstavbu vedle domu Ing. Vaňka. Je předložen návrh na schválení odkupu
pozemků pro prodloužení komunikace a inženýrských sítí k připravované výstavbě rodinného domu
na Končinách. Kupní cena je 40,-Kč/m2.
Jelikož k tomuto bodu nebyly dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 50/III:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
koupi pozemku p.č. 353/4 a části pozemku p.č. 1376/65 podle předloženého nákresu a cenu 40
Kč/m2.
Hlasování č. 10:

pro: 13

proti:0

zdržel se:0

K bodu č. 11 – Program obnovy vesnice
Tento bod programu je asi nejzajímavější bod na dnešním zasedání. Program navazuje na předchozí
programy obnovy vesnice, které schvalovala jednotlivá zastupitelstva na začátku svých volebních
období. Je to jakýsi plán, podle kterého by se zastupitelstvo mělo řídit. Jen bych k tomu řekl, že
zejména ty první body jsou již rozpracované a částečně již realizované. Všechny ostatní záměry by
mělo být v silách naší obce realizovat. Výjimkou jsou poslední dva body, které nemůžeme finančně
pokrýt bez dotace, případně zejména v případě výkupu pozemků úvěru, proto se s nimi počítá až na
konci volebního období.
Od bodu 6) jsou částky orientační, protože nejsou zpracovány materiály.
název akce

odhad nákladů v tis.Kč

Výměna zdroje vytápění na ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy
Zateplení kulturního domu
Zateplení staré školy
Dětské hřiště u kulturního domu
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Vybudování toalet v KD s přístupem od hasičského hřiště
Úprava veřejných prostranství před budovou ZŠ
Rekonstrukce toalet v budově ZŠ
Chodník na Bělé
Rozšíření parkovacích ploch u MŠ a ZŠ
Revitalizace náměstí - II. Etapa
Výkup pozemků k rozšíření stavebních ploch a jejich zasíťování

5.200
3.925
2.690
600
1.600
300
500
700
2.500
400
10.000
15.000

Toto nemusí být konečný plán, může se v rámci volebního období rozšířit.

termín realizace
2015
2015
2015
2015
2015 - 2016
2015 - 2016
2016
2016
2016
2017
2017 - 2018
2018 - 2022

Jelikož k tomuto bodu nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 51/III:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
zařazení akcí do místního programu obnovy venkova městyse Ostrovu Macochy, včetně jejich
časového harmonogramu podle předloženého materiálu.
Hlasování č. 11

pro : 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 12 – Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Pan starosta
Je to vložený bod, tak ho trochu upřesním. Týká se přeložky telefonních kabelů společnosti 02
respektive České telekomunikační infrastruktury. Jedná se o to, že po ukončení I. etapy průtahu obcí
bude navazovat rekonstrukce druhé části ulice Bělé k rybníku. Část kabelů bude muset být
přeloženo mimo tuto opravovanou silnici. Tyto přeložky zaplatí v rámci stavby Správa a údržba
silnic. Přeložky se budou dělat od fary směrem k bývalému svazarmu a dále ke knihovně. Mrzuté
je, že se bude zasahovat do nového chodníku, který vede ke knihovně. I když tyto přeložky jsou
plánovány již přes rok, nebylo je možno udělat dříve, pokud bychom nechtěli přeložku financovat.
Z tohoto důvodu bude část chodníku rozkopaná.
Druhá část přeložky bude okolo předzahrádky u Žampachů.
Mgr. Svobodová
Kudy vede stávající kabel, jde jen o posunutí?
Pan starosta
Problém je ten, že stávající kabel vede v komunikaci. Jde o posunutí asi 6 kabelů.
Pan Tejkal
Chtěl bych vědět, kdo opravu chodníku bude platit?
Pan starosta
To bude platit SÚS
Jelikož k tomuto bodu nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 52/III:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích p.č. 1687/2, 1689/1 a
1685/1 ve prospěch firmy Česká telekomunikační infrastruktury, a.s. podle předloženého materiálu.
Hlasování č. 12

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 13 – Zpráva o činnosti Rady městyse
Všechna usnesení z rady jsou pravidelně zveřejňována na web. stránkách obce.

Jelikož k tomuto bodu nebyly žádné dotazy, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 53/III:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady městyse Ostrov u Macochy od II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u
Macochy.
K bodu č. 14 – Dotazy, připomínky a podněty
Pan starosta
Než předám slovo přítomným, připomenu probíhající stavební akce v obci.
Zateplení kulturního domu.
Dělá se fasáda, na některých částech je již hotová. V souvislosti se zateplením bude realizovaná
nová střecha nad hlavním sálem. Bude stejná jako na přístavbě u KD. Bude z PVC folie.
Zateplení staré školy.
Tam to probíhá o hodně pomaleji. Mám příslib od stavbyvedoucího, že od příštího týdne by se měla
ze strany dvora natahovat omítka, takže by jedna část měla být hotova. Termín dokončení je do
31.7.2015, přesto si myslím, že to do hodů stihnou. Snad se budeme moci pochlubit další opravenou
budovou v obci.
Zdroj vytápění základní školy.
Stejně jako předchozí dvě akce je i tato je financována ze Státního fondu životního prostředí.
Přípravné práce již probíhají od měsíce května. Ta hlavní část oprav se bude realizovat od měsíce
června a v průběhu prázdnin. Zdroj vytápění bude stát 5 milionů Kč. Již jste si mohli všimnout, že
byl snížen komín o podstatnou část. Mimo to, že je to financováno ze SFŽP, tak jsme dostali i
dotaci z Jihomoravského kraje z Programu rozvoje venkova v částce 200 000 Kč.
Revitalizace náměstí.
Stavba je dokončena, zkolaudována na přelomu měsíce dubna a května. Dokončovali jsme
administraci projektu, která byla poměrně zdlouhavá. Dnes máme schválenou žádost o platbu. V
průběhu příštího týdne bychom měli dostat proplaceno 4,75 milionu Kč. To bude konečné uzavření
tohoto projektu.
Průtah obcí.
Stavba nabrala zpoždění, ale blíží se také ke konci. Slíbený termín do 15.6.2015 se nestihl. Vypadá
to, že do 30.6.2015 bude stavba dokončena a bude provoz obnoven. Na tuto akci bude navazovat
druhá etapa opravy komunikace. Po ukončení této stavby se zahájí oprava komunikace od kostela k
rybníku. Dobrá zpráva je ta, že to bude realizované ještě v letošním roce.
Další akcí, kterou jsme měli v plánu na letošní rok, ale museli jsme ji odložit na příští rok, byla
rekonstrukce prostranství před budovou základní školy. Výběrové řízení jsme měli rozběhnuté, ale
museli jsme je zrušit v souvislosti s rekonstrukcí komunikace na ulici Bělá, která se financování
hodně dotkne. Z obecních prostředků budeme muset platit 300 000 Kč. Proto již nemáme
prostředky na prostranství před školou. Tato akce nebude dotována, tudíž bude financována pouze z
obecních prostředků.
Dostali jsme i další rozsahem menší dotace.
Dětské hřiště u kulturního domu bude dotované z Ministerstva pro místní rozvoj v částce 400 000
Kč. V tuto chvíli probíhá výběrové řízení, které by mělo být příští týden ukončeno. Po schválení

radou bude moci být podepsaná smlouva s dodavatelem. Toto by mělo proběhnout během letních
měsíců, ale záleží na domluvě s firmou, která vyhraje zakázku.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice se bude dělat až v podzimních měsících. Dotace byla přidělena z
Jihomoravského kraje ve výši 500 000 Kč. Tuto stavbu zahájíme v letošním roce. 250 000 Kč bude
muset obec investovat ze svého. Počítáme s tím, že příští rok budeme opět žádat o dotaci a pokud ji
dostaneme, tak by se stavba dokončila v rámci příštího roku. Nyní se zpracovává se projektová
dokumentace.
Hasičům byl také pořízen nový cisternový dopravní automobil.
Poslední dotace, kterou máme přislíbenou je na provoz informačního centra ve výši 55 000 Kč. To
je na běžný provoz.
Pan starosta předal slovo přítomným občanům.
Z občanů paní Lavická
Chtěla bych se zeptat kdo vybírá herní prvky na dětské hřiště? Že by se dal návrh a občané by si
vybrali.
Pan starosta
Návrh si občané nemohou vybrat, protože když jsme podávali žádost o dotaci, tak již muselo být
všechno zkompletované. Včetně rozpočtu a herních prvků. Již je ucelený projekt, který mohu
ukázat.
Paní Lavická
Jak to bude letos s hody? Budou v dolní části obce ?
Pan starosta
Ne, již minulý rok tu byla taková fáma. Hody budou jako vždy na náměstí.
Paní Lavická
A oprava silnice Bělá se bude dělat přes hody ?
Pan starosta
S velkou pravděpodobností ano.
Paní Lavická
Mám připomínku k dopadové ploše na hřišti u školy. Kůra není ideální materiál. Bude se to
roznášet, kočky to roztahají. Chtělo by to nějak zabezpečit.
Pan starosta
Je to tlumící dopadová plocha. Jeví se mi bezpečnější, než oblázky. Podle provozu se budou dělat
další úpravy.
Zastupitelka Mgr. Svobodová
U nově budované silnice jsou některé obrubníky již poškozené. Je třeba je vyměnit.
Pan starosta
Je to pravda, budou se muset vyměnit.
Zastupitel pan Jelínek
To udělal někdo autem přes noc. Ráno jsme přišli a už to bylo odřené. Byly vidět otisky kol. Někdo
si zničil auto a ujel pryč. Než tam pracovníci začali dělat, tak to vyfotili a je to v zápisu.

Místostarosta Ing. Pekárek
Bohužel je to jejich staveniště a oni si to mají zabezpečit. Budou to muset vyměnit na své náklady.
To je jejich problém. I když to neudělali oni.
Zastupitel Ing. Sedlák
Chtěl bych se zeptat na barevné řešení u kulturního domu a u staré školy. Jsou již vybrané barvy?
Pan starosta
Ano, barvy jsou vybrané a na kulturním domě se již realizují.
Ing. Sedlák
Ještě mám takovou myšlenku. Do budoucna kdyby bylo možné redukovat množství stožárů na
veřejné osvětlení s tím, že by se při nějakých rekonstrukcích daly kabely do země. Teď se to mohlo
realizovat při opravě silnice. Myslím, že je to výhodnější i z ohledu údržby.
Pan starosta
V tuto chvíli to není možno provést, protože stožáry jsou tam poměrně nové – 15 let. Kdybychom
chtěli udělat jakoukoliv přeložku, tak by jsme to museli platit sami. To by byla moc velká investice.
Jednodušší je údržba na stožáru než pod zemí. Vzhledově by to bylo lepší, ale jak říkám, je to velká
investice. Navíc je současné vedení plně funkční a není staré.
Mgr Svobodová
Chci dodat, že rekonstrukce nadzemního vedení se realizovala v době, kdy jsem byla starostkou.
Bylo nám tehdy nabídnuto, že by se to mohlo dát do země, ale musela by si to obec téměř všechno
hradit sama.
Paní Lavická
Je zajištěn nějaký pracovník, který by se staral o nově vysazené keře okolo kina? Je to zarostlé a
když se to nevytrhá, tak ty stromky odumřou.
Pan starosta
Obsekávají to naši zaměstnanci. Nemyslím si, že by tam mělo něco zahynout.
Ředitel základní školy Mgr. Karel Hasoň, Ph.D.
Chtěl bych poděkovat za spolupráci s obcí na projektech, které se realizují v základní škole.
Zateplení a výměna zdroje vytápění ušetří na energiích 750 000 Kč. Investice ze strany městyse
byla velká. Ještě jednou chci za to poděkovat. Dále se městys podílela na rekonstrukci vestibulu. V
plánu byla i úprava prostranství před školou. Tam je třeba udělat odvodnění, protože se tam drží
voda na chodnících. Je to odloženo na příští rok, nic se nedá dělat. Důležité je, že je to v plánu.
Dále se zrealizovala přírodní učebna s jezírkem, arboretum ve stráni a sponzorským darem se
dokončuje hřiště za školou. Zbývá už jen to prostranství před školou. Po čtyřiceti letech již je
nevyhovující. Škola byla otevřena v roce 1975. Od té doby tam byly přerostlé smrky, které jsme
odstranili a plánujeme vysadit nové stromy.
Oslavy k 40. výročí otevření školy se budou konat v neděli 4.10.2015.
Potěšil mě plán městyse na úpravu sociálních zařízení ve škole. Ty jsou již 40 let využívány a podle
toho to vypadá.
Reaguji na dotaz na dopadovou plochu na hřišti u školy. Měli jsme na výběr ze tří možností. Písek,
štěpka a gumová plocha. Gumová plocha byla příliš drahá, vyšla by na 150 000 Kč. Štěpka nám
přišla nejvíce vhodná při enviromentálním pojetí naší školy.

Paní Lavická
Štěpka vypadá pěkně, ale děti to budou roznášet
Mgr. Hasoň, Ph.D
Bude se to muset doplňovat, stejně jak doplňujeme každý rok písek na pískoviště.
Ještě mám poslední věc, kterou jsme s panem starostou řešili. Volba členů do školské rady, ta je
šestičlenná. Dva členy volí rodiče, dva členy zřizovatel a dva členové jsou za učitelský sbor. Byla
tady dlouholetá tradice, že jeden člen byl z řad občanů Vysočan. Pan Jelínek, kterého jsme oslovili
byl nešťastný, když jsme ho nakonec odmítli. Chtěl bych aby se upravily vztahy mezi námi a
Vysočany. Tímto jsem chtěl urovnat vztahy, ale odmítnutí pana Jelínka je negativní signál. Pro
dokreslení toho, o čem se tu bavíme - Vysočany jsou pro nás klíčoví, my Vysočanské děti
potřebujeme oni nás ne. Apeloval bych na to, aby se ta situace urovnala. Pro nás pět dětí z Vysočan,
které by mohli přijít, znamená příspěvek 200 000 Kč.
Pan starosta
Děkuji za příspěvek a dokreslím realitu toho, co se událo.
Školská rada skončila volební období, rada je šestičlenná. Do školské rady jsou nominováni: 1/3 za
učitelský sbor, 1/3 za rodiče a 1/3 za zřizovatele. Rada nedostala podnět od nikoho. Jmenovala 2
členy podle nejlepšího vědomí a svědomí. Oba dva jsou z Ostrova u Macochy. Podivuji se nad tím,
že nikdo z dalších čtyř členů nejsou z naší obce. Ve škole máme 80 dětí z Ostrova a pokud bychom
nezvolili 2 členy do školské rady, zbyla by na zástupce z naší obce jen 1/6 členů. Vysočany když
chtěli někoho nominovat na což neměli právo, není nic jednoduššího než zavolat a domluvit se.
Proč jsme to nenabídli Vysočanům je jednoduché. Poslední dva roky nepřišel ani jeden žák z
Vysočan. Věřím, že příští rok avizovaní žáci do Ostrova přijdou, přeci na to nemají vliv členové
školské rady. Počet žáků z Ostrova u Macochy by byl 80 a zástupce z Osrova ve školské radě by byl
jen jeden. Při trendu z posledních dvou let by byl počet žáků z Vysočan 0, ale měli by stejně jako
naše obec 1 zástupce ve školské radě.Je to zvláštní, takové úvahy. Městys nemá problém se o tom
dál bavit, ale ta chyba není na naší straně.
Z občanů pan Mrázek
Mám dotaz. Rybník byl nedávno vyčištěný, ale zdá se, že je znovu špinavý. Jestli je tam malý
přítok, nebo málo vody? Koupat se tam nedá.
Zastupitel pan Novotný
Řasy jsou esteticky nevzhledné, ale je to známka čistoty. Není to zásadní problém. Stačilo by to
protrhat a voda bude nádherná. Byli tu lidé z Jedovnic a říkali, že je tady čistá voda. U nich se
koupat nedá.
Pan starosta
Stejně jak v loňském roce se to protrhá. Jediná možnost jak zarůstání zabránit je mechanicky, nebo
rybí sádkou, která je dost omezená vzhledem k tomu, že rybník byl financován ze Státního fondu
životního prostředí. Agentura ochrany nadiktovala podmínky, které musíme dodržovat. Musíme
dodržovat to, jaké ryby tam můžeme vysadit a kolik. Takové množství ryb to nestíhá požrat. Jsme
na době udržitelnosti dvou let. Věřím, že od příštího roku se mi podaří dotlačit Moravský rybářský
svaz, aby tam vysadili větší množství býložravých ryb. Stejně budeme muset každý rok řasy
vytrhávat.
Zastupitel pan Jelínek
Minulý rok jsme to protrhávali, tak vím jak je to těžké. Není to jen tak. Nemáme k tomu prostředky.
Zkuste si někdo vlézt na nafukovací člun a tahat trávu. Je to o utopení. Nemáme člun, sběrák.
Zkuste si to někdo, můžete mně ukázat jak se to dělá a já to mile rád budu dělat. Když k tomu budu

mít prostředky a loďku – konkrétně mluvím za sebe. Každý je chytrý, že to mám vyčistit, ale zkuste
si to.
Pan starosta
Zapracujeme na tom a do léta to bude vyčištěné.
Mg. Hasoň, Ph.D
Ještě se vrátím ke školské radě. Vysočany my potřebujeme, ne oni nás. Chtělo by to zlepšit vztahy.
Příspěvek městyse na cestovné byl zrušený, ostatní obce ho dávají. Je třeba zlepšit spolupráci.
Pan starosta
To samozřejmě platí zejména o spolupráci základních škol Ostrov u Macochy a Vysočany a obou
jejích ředitelů.
Zastupitelka Mgr. Svobodová
Chtěla bych všechny zastupitele a občany pozvat na Farní den, který se koná v neděli na farním
dvoře od 15:00 hodin.
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