ZÁPIS
o průběhu XIII. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
konaného dne 12.12.2013 v budově kina
K bodu č. 1 – Zahájení
Pan starosta Ing. Ondřej Hudec zahájil XIII. 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 10 členů, jedná se o nadpoloviční většinu, takže zastupitelstvo je usnášení schopné.
Omluveni jsou 4 členové zastupitelstva.
Zapisovatelka: Hana Opatřilová
Pan starosta navrhnul jako sčitatele hlasů paní Florkovou Hanu. Jelikož nebyly vzneseny další
návrhy a paní Florková souhlasila, pan starosta navrhnul usnesení.
Usnesení 152/XIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy určuje Hanu Florkovou sčitatelkou hlasů při jednání
XIII. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.
Hlasování č. 1:

pro: 10

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 oznámil, že program rozšířil o jeden bod programu a to bod 10. Zveřejnění záměru
prodeje části pozemků p.č. 354/1 a 505. Materiály k tomuto bodu mají všichni zastupitelé před
sebou, takže jsme v souladu s jednacím řádem.
Jelikož nebyly žádné další návrhy na doplnění programu, nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení 153/XIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy schvaluje program XIII. zasedání Zastupitelstva městyse
Ostrov u Macochy.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení, určení zapisovatele a sčitatele
Schválení programu
Schválení ověřovatelů zápisu

Závěrečný účet Svazku VaK měst a obcí okresu Blansko za rok 2012
Závěrečný účet Spolku pro Moravský kras za rok 2012
Plnění rozpočtu městyse za období 1-10/2013
Rozpočtová opatření č. 10 a č. 11
Rozpočtové opatření č. 12
Revitalizace náměstí – I. etapa
Zveřejnění záměru prodeje části pozemků p.č. 354/1 a 505
Rozpočet městyse na rok 2014

12.
13.
14.
15.
16.

Rozpočtový výhled na roky 2015 - 2018
Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu
Zpráva o činnosti Rady městyse
Dotazy, připomínky a podněty
Závěr

Hlasování č. 2:

pro:10

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 3 – Schválení ověřovatelů zápisu
Pan starosta navrhnul na ověřovatele zápisu Mgr. Svobodovou Zdeňku a paní Šenkovou Anežku.
Jelikož nebyly vzneseny další doplňující návrhy a navržené zastupitelky souhlasily, nechal pan
starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení 154/XIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
určuje
paní Mgr. Svobodovou a paní Šenkovou za ověřovatele zápisu z XIII. zasedání Zastupitelstva
městyse Ostrov u Macochy.
Hlasování č. 3:

pro:10

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 4 – Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko za
rok 2012
Podle ustanovení § 9, odst. 7) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, se závěrečný účet dobrovolného svazku obcí předkládá zastupitelstvům
jednotlivých obcí – členům příslušného svazku.
V 18:09 hodin přichází člen zastupitelstva pan MUDr. Slavík.
Pan starosta upřesnil některé důležitější položky.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 155/XIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko za rok 2012 podle
předloženého materiálu.
Hlasování č. 4:

pro: 11

proti:0

zdržel se:0

K bodu č. 5 – Závěrečný účet Spolku pro Moravský kras za rok 2012
Podle ustanovení § 9, odst. 7) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, se závěrečný účet dobrovolného svazku obcí předkládá zastupitelům

jednotlivých obcí – členům příslušného svazku.
I k tomuto bodu pan starosta upřesnil některé položky.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 156/XIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
Závěrečný účet Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras za rok 2012 podle předloženého
materiálu.
Hlasování č. 5

pro:11

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 6 – Plnění rozpočtu městyse za období 1-10/2013
Podklady k tomuto bodu dostali všichni zastupitelé přílohou pozvánky.
Pan starosta uvedl, že daňové příjmy se plní podle rozpočtu. Na položce „ Daň z příjmů“ víme, že
bude do konce roku překročena.
Výdaje postupně upravujeme rozpočtovými opatřeními.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 157/XIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
plnění rozpočtu městyse za období 1-10/2013 podle předloženého materiálu.
Hlasování č. 6

pro:11

proti:

zdržel se:

K bodu č. 7 – Rozpočtová opatření č. 10 a č.11
V souladu s pověřením zastupitelstva schválila Rada městyse Ostrov u Macochy rozpočtová
opatření č. 10 a č. 11.
Rozpočtové opatření č. 10
Schváleno Radou městyse dne 31.10.2013.
Příjmy
zvýšení na položce - Neinvestiční přijaté transfery ( volby do poslanecké sněmovny )
26.000,-Kč
Výdaje
snížení
zvýšení

- 8.100,-Kč (cestovní ruch)
6.100,-Kč
2.000,-Kč
26.000,-Kč

( silnice )
( komunální služby a územní rozvoj )
( volby do poslanecké sněmovny )

Příjmy i výdaje jsou tímto opatřením zvýšeny o 26.000,-Kč.
Rozpočtové opatření č. 11
Schváleno Radou městyse 28.11.2013.
Příjmy
zvýšení

celkem
Výdaje
zvýšení

23.400,-Kč
6.700,-Kč
303.200,-Kč
53.500,-Kč
2.600,-Kč
34.100,-Kč
43.400,-Kč
7.600,-Kč
1.700,-Kč
6.400,-Kč
6.700,-Kč
10.100,-Kč

( daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů )
( odvod z loterií )
( průtoková dotace pro ZŠ – Schola artificii )
( průtoková dotace pro ZŠ – Schola artificii )
( investiční dotace Revitalizace Lopače )
( investiční dotace Revitalizace Lopače )
( průtoková dotace pro ZŠ – Schola artificii )
( průtoková dotace pro ZŠ – Schola artificii )
( cestovní ruch )
( ostatní záležitosti kultury )
( pohřebnictví )
( veřejné prostranství )

499.400,-Kč

snížení

7.000,-Kč
6.100,-Kč
303.200,-Kč
53.500,-Kč
43.400,-Kč
7.600,-Kč
8.000,-Kč
73.600,-Kč
4.000,-Kč
-7.000,-Kč

celkem

499.400,-Kč

(les)
(silnice)
( průtoková dotace pro ZŠ – Schola artificii )
( průtoková dotace pro ZŠ – Schola artificii )
( průtoková dotace pro ZŠ – Schola artificii )
( průtoková dotace pro ZŠ – Schola artificii )
( ostatní záležitosti kultury )
( veřejné prostranství )
( podporované byty )
( cestovní ruch )

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 158/XIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 10 a č. 11 dle předloženého materiálu.
Hlasování č. 7

pro:11

proti:0

zdržel se:0

K bodu č. 8 – Rozpočtové opatření č. 12
Příjmy
zvýšení

66.000,-Kč
15.700,-Kč
200.800,-Kč
290.500,-Kč
3.500,-Kč
3.900,-Kč
19.500,-Kč
419.000,-Kč
3.800,-Kč
49.400,-Kč
135.000,-Kč
400,-Kč
100,-Kč
16.700,-Kč
1.800,-Kč

snížení

-6.800,-Kč
-22.000,-Kč
-5.900,-Kč
-1.200,-Kč
-600,-Kč
-48.200,-Kč
-230.000,-Kč
-900,-Kč

Celkem

911.600,-Kč

Výdaje
zvýšení

snížení

16.000,-Kč
3.000,-Kč
8.200,-Kč
670.300,-Kč
12.000,-Kč
229.000,-Kč
41.100,-Kč
72.200,-Kč
800,-Kč
-553.000,-Kč

-174.000,-Kč
-8.000,-Kč
-6.000,-Kč

( daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti)
( daň z příjmů fyzických osob z kap. Výnosů)
( daň z příjmů právnických osob)
( daň z přidané hodnoty )
( odvod z loterií )
( správní poplatky )
( ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu )
( neinv. přijaté transfery od krajů )
( podnikání a restrukt. v zeměď. a potr. )
( les )
( dar a inzerce ve zpravodaji od firmy Network Group. s.r.o. - oprava
střechy na staré škole )
( pohřebnictví )
( komunální služby a územní rozvoj )
( sběr a svoz ostatních odpadů )
( obecné příjmy a výdaje z finančních operací )
( daň z příjmu fyzických osob ze SVČ )
( poplatek za odpad )
( poplatek ze psů )
( poplatek za užívání veřejného prostranství )
( poplatek ze vstupného )
( daň z nemovitosti )
( splátka úvěru - TJ )
( ostatní záležitosti težebního průmyslu a energetiky )

( les )
( cestovní ruch )
( odvádění a čištění odpadních vod – stavba ČS u KD )
( ZŠ a MŠ – první faktura za zateplení + administrativa k projektu )
( ostatní záležitosti kultury – koncert v kostele)
( nebytové hospodářství – oprava části střechy na staré škole )
( sběr a svoz komun. odpadů – nákup štěpkovače, kdy dotace bude
proplacena až v příštím roce )
( finanční operace )
( ostatní záležitosti pozemních komunikací – nerealizované parkoviště
u školy. Po odsouhlasení záměru zateplit ZŠ se tyto prostředky
využijí právě na akci zateplení, neproplacená administrace u
projektu úprav náměstí )
( úprava drobných vodních toků – Revitalizace Lopače )
( rozhlas )
( kino )

-6.000,-Kč
-22.000,-Kč
-33.000,-Kč
-9.400,-Kč
-210.000,-Kč
Celkem

( ostatní záležitosti kultury )
( kulturní dům )
( veřejné osvětlení )
( sběr a svoz nebezpečných odpadů )
( místní správa )

31.600,-Kč

Zapojení financování -880.000,-Kč
Pan starosta vyzval zastupitele k připomínkám a dotazům k tomuto bodu.
Mgr. Svobodová
Položka les a škola, jedná se tam o zvýšení?
Pan starosta
Ano, jedná se o zvýšení. Položka les je zvýšena z důvodu toho, že probíhala těžba a zalesňování na
Vintocích. Tyto akce byly částečně dotované.
Položka ZŠ a MŠ je zvýšena z toho důvodu, že musíme profinancovat v letošním roce 600.000,-Kč
na akci zateplení ZŠ, abychom mohli prokázat čerpání dotace z Programu rozvoje venkova z
Jihomoravského kraje.
Jelikož k tomuto bodu nebyly další dotazy, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 159/XIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
rozpočtové opatření č. 12 podle předloženého materiálu.
Hlasování č. 8:

pro:11

proti:0

zdržel se:0

K bodu č. 9 – Revitalizace náměstí – I. etapa
Pan starosta uvedl:
V rámci závěrečné výzvy v programovém období 2007-2013 jsme žádali v březnu tohoto roku o
dotaci na I. etapu revitalizace náměstí ( rozsah stavebních úprav byl zveřejněn ve zpravodaji i na
jednání zastupitelstva – úprava náměstí, vydláždění kostelního náměstí, chodník od kostela ke
hřbitovu, komunikace od knihovny směrem k hasičské zbrojnici).
Celkové náklady projektu jsou cca 7,8 mil. Kč, schválená výše dotace je 6,3 mil. Kč. Nicméně tato
dotace byla schválena v režimu tzv. nejisté části alokace s realokací. To znamená, že v současné
době je náš projekt „pod čarou“, tedy prozatím není jisté, že peníze z tohoto programu obdržíme.
Jelikož se ale jedná o závěrečné výzvy a Regionální operační program Jihovýchod ( dále jen ROP)
má snahu vyčerpat veškeré finanční zdroje, které jsou k dispozici, budou do tohoto programu
přesměrovány další finanční zdroje. Dále pořadník zkresluje kurz eura. ROP získává peníze z
Evropské unie v eurech, ale proplácí je v korunách. Alokace v korunách je počítána při uvažování
kurzu 24Kč/EUR, nicméně v dnešní době je kurz výrazně vyšší ( 27Kč/EUR). Dalším faktorem
ovlivňujícím to, zda-li získáme peníze z ROP, jsou úspory při výběrových řízení u ostatních
projektů. Zkrátka, jestliže projekt před námi ušetří výběrovým řízením nějaké finanční prostředky,
tyto prostředky jsou postoupeny na další projekty v pořadí.
Vzhledem k výše uvedenému nutno dodat, že proces vyhodnocování projektu je složitější, něž bývá
obvyklé. Náš projekt se v současné době nachází v části kumulativní dotace ve výši 494 mil. Kč,

přičemž ROP předpokládá, že by finanční prostředky měly pokrýt žádosti do výše 520 mil. Kč. Je
tedy naprosto reálné, že přislíbené finanční prostředky obdržíme. Pokud nechceme o tyto finanční
prostředky přijít ( vzdát se jich ), musí naše zastupitelstvo schválit realizaci projektu a jelikož jsou
finanční prostředky propláceny až zpětně, bude nutné před vlastní realizací této stavby přijmout
úvěr určený k předfinancování. Ten bude po dokončení stavby a proplacení nákladů splacen. Česká
spořitelna, a.s. již vydala pro účely této stavby „ Závazný úvěrový příslib“, který je rovněž nutný k
podpisu smlouvy o dotaci. Jediné, co v současné době chybí k podpisu smlouvy o dotaci je usnesení
zastupitelstva, jehož návrh byl zastupitelům předložen.
Doplním, že v návaznosti na akci Revitalizace náměstí jsme podali žádost o dotaci na Státní fond
životního prostředí na vegetační úpravy na náměstí, které kopírují půdorysný rozsah úprav v
projektu Revitalizace náměstí. Jedná se o vysázení čtyřiceti stromů v rámci náměstí a podél
komunikace od kostela ke hřbitovu, množství živých plotů a finální úpravy přírodního jezírka. Toto
jezírko bude vybudováno namísto kašny. Tato žádost o dotaci byla podána v listopadu letošního
roku. Celkové výdaje jsou 1,25 milionu Kč. Výše dotace je 1 milion Kč.
Mgr. Svobodová
Jak se dá tato akce nastínit časově?
Pan starosta
Tuto dotaci musíme vyčerpat v rámci příštího roku. Abychom mohli vyčerpat , tak bychom dnes
měli schválit usnesení realizace projektu a předfinancování. Usnesení nám nedává pravomoci vzít
úvěr, je to pouze doklad pro ROP, že počítáme s předfinancováním projektu za pomoci úvěru.
Do 28.2.2014 musíme doložit všechny doklady abychom mohli podepsat smlouvu. To
pravděpodobně ještě nebudeme vědět, zda-li na nás vyjdou finanční prostředky, nebo ne. Bude
nutné v lednu následujícího roku začít se zpracováním zadávací dokumentace k výběrovému řízení,
abychom je mohli dát ke schválení na ROP. Poté by proběhlo výběrové řízení na tuto akci. Toto
výběrové řízení by mělo být hotovo v průběhu měsíce května 2014. V červnu až v červenci by se
předala stavba.
Zhruba před měsícem jsem měl schůzku se zástupci Správy a údržby silnic, jednalo se o
rekonstrukci komunikace III/37363 ( průtah obcí) . V minulosti byla tato rekonstrukce často
diskutovaná. Stále nemáme stavební povolení, nicméně žádost bude podaná do konce roku na
stavebním úřadu. Jedná se o komunikaci kategore III. třídy, na které není možné čerpat dotace z EU.
Když to řeknu lidově, tak JMK by to platil všechno ze svého. Čemuž se samozřejmě brání. Mají
svých problémů docela dost. Vzhledem k tomu, že v rámci revitalizace náměstí se plánují chodníky
podél této komunikace, domluvili jsme se s Ing. Zouharem, ředitelem Správy a údržby silnic, že by
se v příštím roce začala silnice od kostela ke hřbitovu opravovat. Pokud my akci rozjedeme v
červnu/červenci, tak předpokládám, že by se tento úsek opravil na podzim příštího roku. Celkové
náklady na průtah obcí jsou 12 mil. Kč. Což JMK v dnešní době těžko uhradí ze svého rozpočtu.
Jelikož k tomuto bodu nebyly další dotazy, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 160/XIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
realizaci projektu „Revitalizace centrální části městyse Ostrov u Macochy – I.etapa“ v r.2014
souhlasí
s předfinancováním projektu „Revitalizace centrální části městyse Ostrov u Macochy – I.etapa“ za
pomoci úvěru ve výši 6,3 mil. Kč
Hlasování č. 9:

pro:11

proti:0

zdržel se:0

K bodu č. 10 – Zveřejnění záměru prodeje části pozemků p.č. 354/1 a 505
Jedná se o vložený bod. Pan starosta upřesnil o jaké pozemky se jedná.
Jsou to pozemky na Vintoku, na červnovém zastupitelstvu jsme se usnesli na prodeji pozemků firmě
HAŠKA, a.s. Po vypracování geometrických plánů se musel rozsah výměr změnit. Důvod je ten, že
v jednom úseku vede polní cesta. Dále musel být pozemek zmenšen, aby to bylo v souladu s
územním plánem. Schválili jsme smlouvu se kterou se udělala výzva, jenž byla odsouhlasena i Ing.
Haškou, ale ten při bližším ohledání zjistil, že podmínky ve smlouvě jsou moc tvrdé a zavazovaly
by ho k tomu, že každé pochybení ho bude stát velké finance. Toto se Ing. Haška snaží změnit.
Když jsme souhlasili s prodejem, musíme udělat změnu rozsahu výměry pozemku. Toto jsem již s
Ing. Haškou projednával a jsme předběžně domluveni, že se schválí zveřejnění a za tři měsíce by se
mohl schválit projekt, tak aby hned po prodeji mohly začít projektové práce a v roce 2015 mohla
začít samotná stavba.
Jelikož k tomuto bodu nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 161/XIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
zrušuje
usnesení Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy č.129/XI/2013
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemků p.č.354/1 a 505 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 10:

pro: 10

proti:0

zdržel se:1

K bodu č. 11 – Rozpočet městyse na rok 2014
Všichni členové dostali Návrh rozpočtu na rok 2014 přílohou pozvánky. Pan starosta upřesnil
všechny významné položky.
Příjmy
Co se týká daňových příjmů ty jsou navrženy přibližně na úrovni roku 2013.
Daň z příjmu FO za závislé činnosti
2 100 000,-Kč
Daň z příjmu FO ze SVČ
120 000,-Kč
Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů
220 000,-Kč
Daň z příjmů PO
2 400 000,-Kč
Daň z příjmu PO za obec
60 000,-Kč
Daň z přidané hodnoty
4 800 000,-Kč
Poplatky za odpad a za psy zůstávají stejné jako v letošním roce. V podstatě i všechny další
poplatky zůstávají stejné.
Poplatek za komunální odpad
590 000,-Kč
Poplatek ze psů
30 000,-Kč
Poplatky za užívání veř. prostranství
15 000,-Kč
Poplatky ze vstupného
1 000,-Kč
Poplatek z ubytovací kapacity
5 000,-Kč
Odvod loterií
40 000,-Kč
Správní poplatky
12 000,-Kč
Daň z nemovitostí
500 000,-Kč

Splátky půjčenývh prostředků na opravu ubytovny TJ– TJ

230 000,-Kč

Dále rozpočet počítá s dotací na veřejnou správu
Neinvest. dotace ze SR
310 000,-Kč
Dotace na mzdy pro veřejně prospěšné pracovníky, smlouvy uzavřené s úřadem práce.
Ostatní neinvest. dotace ze SR
44 000,-Kč
Ostatní příjmy jsou shodné s letošním rokem.
Příjmy z pronájmu a prodeje pozemků
Příjmy z pěst. činnosti (les )
Příjmy z dobývacího prostoru
Příjmy z turistického ruchu ( inf. centrum )
Knihovna
Pronájem kulturního domu
Nebytové hospodářství ( stará škola )
Příjmy za služby v pohřebnictví
Sběr a svoz ostatních odpadů (pet, sklo..)
Za služby při úpravách veř. zeleně
Domovy ( nájemné )
Příjmy ostatní ( nahodilé )
Příjmy z úroků
Příjmy celkem

13 000,-Kč
10 000,-Kč
100,-Kč
3 000,-Kč
1 000,-Kč
30 000,-Kč
185 000,-Kč
3 000,-Kč
50 000,-Kč
20 000,-Kč
202 500,-Kč
4 000,-Kč
5 000,-Kč

12 004 500,-Kč

Výdaje

Ostatní zemědělská a potravinářská činnost (dotace pro včelaře )
2 000,-Kč
Pěstební činnost ( les )
80 000,-Kč
Vnitřní služby, obchod, turismus ( inf. centrum )
60 000,-Kč
Silnice ( opravy místních komunikací ), nákup materiálu
30 000,-Kč
Ostatní komunikace ( chodníky, parkoviště ), spolufinancování obce na plánovanou revitalizaci
centrální části městyse
1 600 000,-Kč
Dopravní obslužnost ( IDS JMK ), to je příspěvek, který se každoročně zasílá
56 200,-Kč
Pitná voda ( úroky z úvěru, členský příspěvek, ztrátovost )
150 000,-Kč
Úpravy drobných vodních toků ( revitalizace „Lopač“ ). To je poslední část, která je třeba uhradit
na administrativní činnosti, po vyhodnocení akce.
71 400,-Kč
Základní škola ( provoz, pojištění budovy, školní autobus, zateplení a výměna zdroje vytápění )
4 030 000,-Kč
Příspěvek ZŠ
1 750 000,-Kč
Knihovna ( provoz, opravy )
110 000,-Kč
Ostatní záležitosti kultury ( koncerty, divadla )
36 000,-Kč
Činnost registrovaných církví ( příspěvek na kostel )
80 000,-Kč
Rozhlas ( autorské poplatky, údržba )
30 000,-Kč
Vydávání zpravodaje
15 000,-Kč
Kino ( provoz, opravy )
70 000,-Kč
Sbor pro občanské záležitosti ( hody, dožínky, kronika )
60 000,-Kč

Kulturní dům – provoz. Protože se podává žádost na zateplení KD, musí být vyčleněna částka na
administrativní činnost při zpracování dotace(energetický audit, žádost o dotaci na SFŽP). Tato akce
by se měla uskutečnit v roce 2015.
600 000,-Kč
Ostatní tělovýchovná činnost ( příspěvek Tělovýchovné jednotě )
60 000,-Kč
Využití volného času dětí a mládeže ( dětské hřiště )
10 000,-Kč
Ostatní zájmová činnost a rekreace ( dotace skautům )
2 000,-Kč
Ostatní zájmová činnost a rekreace ( dotace zahrádkářům )
10 000,-Kč
Nebytové hospodářství ( stará škola – pojištění, opravy ).
150 000,-Kč ( z
toho je 50 000,-Kč na údržbu a 100 000,- Kč na administrativní činnosti spojené s podáním žádosti
o dotaci na zateplení. Tyto administrativní činnosti, které budeme v příštím roce platit jsou
uznatelné výdaje plánovaného zateplení. To znamená, že příslušná část dotace bude v roce 2015, v
rámci zateplování (zhruba 75%) proplacena.
Veřejné osvětlení ( spotřeba energie, opravy )
200 000,-Kč
Pohřebnictví ( provoz hřbitova )
20 000,-Kč
Výstavba a údržba inženýrských sítí ( úroky z úvěrů) – jedná se o splátky půjčky na inženýrské sítě
na Vintoku z roku 2008.
120 000,-Kč
Komunální služby – příspěvek Spolku pro rozvoj MK
13 500,-Kč
Sběr nebezpečných odpadů
40 000,-Kč
U následujících dvou položek jsme ušetřili. Oproti loňskému roku jsme na výrazně menší položce z
toho důvodu, že Rada městyse dala výpověď firmě SITA, která na to reagovala tak, že výrazně
snížila ceny za tyto služby. V příštím roce bychom měli asi 100 000,-Kč ušetřit. Proto také
nebudeme zvyšovat poplatky za odvoz odpadů občanům tak, jak se to děje v některých jiných
obcích a městech.Z této položky se bude, v rámci dotace na kompostování, kupovat 210
kompostérů a velkoobjemový kontejner. Tímto vyzývám všechny, kteří mají zájem o kompostér,
aby se nahlásili na ÚM. Nezadané kompostéry jsou ještě k dispozici.
Sběr a svoz komunálních odpadů
460 000,-Kč
Sběr a svoz ostatních odpadů ( pet-lahve, sklo,...)
80 000,-Kč
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (navýšeno oproti letošnímu roku z důvodu dofinancování
projektu na vegetační úpravy v centrální části obce)
800 000,-Kč
Pečovatelská služba
100 100,-Kč
Domovy ( podporované byty )
20 000,-Kč
Svaz zdravotně postižených ( příspěvek na činnost )
10 000,-Kč
Ochrana obyvatelstvu ( to je ze zákona povinná položka )
1 000,-Kč
Sbor dobrovolných hasičů ( část je na financování sboru a část tvoří finance na provoz autobusu,
který využívá i škola )
150 000,-Kč
Sbor dobrovolných hasičů ( příspěvek na činnost)
50 000,-Kč
Zastupitelstvo obce (odměny členům ZM )
900 000,-Kč
Činnost místní správy ( je počítáno s financováním akce zateplení ÚM )
1 450 000,-Kč
Finanční operace ( poplatky za vedení účtu )
12 000,-Kč
Daň z příjmů za obec
60 000,-Kč
Finanční vypořádání minulých let
7 100,-Kč
Výdaje celkem

11 806 300,-Kč

Celkové příjmy předpokládáme tedy 12.004.300,-Kč, výdaje 11.806.300,-Kč. Po přičtení splátek
úvěrů (900.000,-Kč) budeme v příštím roce hospodařit se schodkem 701.800,-Kč.

Jelikož k tomuto bodu nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 162/XIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
- rozpočet městyse Ostrov u Macochy na rok 2014 s:
- příjmy ve výši
12 004 500,- Kč
- výdaji ve výši
11 806 300,- Kč
- financováním ve výši - 198 200,- 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 2014
T: 31. 12. 2013
- předkládat na vědomí Zastupitelstvu městyse schválená rozpočtová opatření
T: trvalý
Hlasování č. 11:

pro: 11

proti:0

zdržel se:0

K bodu č. 12 – Rozpočtový výhled na roky 2015 - 2018
Podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění se
rozpočtový výhled sestavuje zpravidla na 2 – 5 let následujících po roce, na nějž se sestavuje
rozpočet a vychází především ze smluvních vztahů a přijatých závazků.
Všichni zastupitelé dostali rozpočtový výhled přílohou pozvánky. Můžeme počítat se zvýšenými
přijmy, neboť od doby kdy jsme tento materiál připravovali jsme obdrželi cca 1,5 mil. Kč na daních.
Tzn, že místo schodku cca 177 tis. Kč bychom v letošním roce měli hospodařit s přebytkem ve výši
250 000,-Kč. Konečný zůstatek na konci letošního roku by měl být cca 1,4 mil. Kč.
Na příjmové straně rozpočtů jsme kromě daňových příjmů počítali pouze s dotacemi na výkon
státní správy.
Výdaje respektovali návrh rozpočtu na rok 2014. Další roky jsou pouze orientační.
Jelikož k tomuto bodu nebyly žádné dotazy, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 163/XIII :
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje

rozpočtový výhled na roky 2015 – 2018 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 12:

pro:11

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 13 – Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu
Majitelka pozemku p.č. 1640/9 ( U Lesíčka naproti rodinnému domu Mrázků) hodlá vystavět nový
rodinný dům a žádá městys o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Návrh smlouvy všichni
členové zastupitelstva obdrželi.
Pan starosta upřesnil, že se jedná o obecní pozemek, kterým povede přípojka el. energie. Aby bylo
možné provést přípojku nízkého napětí je nutné zřídit věcné břemeno s provozovatelem E.ON
Distribuce, a.s.
Mgr. Svobodová
Vedení bude vzdušné ?
Pan starosta
Ne. Bude to kabelové vedení v zemi.
Jelikož nebyly další dotazy, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 164/XIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu na pozemku
p.č. 1642/15 ve prospěch firmy E.ON Distribuce, a.s.
Hlasování č. 13

pro:11

proti:0

zdržel se:0

K bodu č. 14 – Zpráva o činnosti Rady městyse
Rozsáhlý materiál obdrželi všichni zastupitelé přílohou pozvánky.
Pan starosta rovnou vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Ambrož
Chci se zeptat, jak postupuje rekonstrukce vodovodu U Lesíčka ?
Pan starosta
Toto je předmětem dalšího bodu programu.
Ing. Vaněk
Rada schválila záměr pronájmu rybníka. Co se plánuje s nově zrekonstruovaným rybníkem?
Pan starosta
Oslovil nás Moravský rybářský svaz, který by měl zájem rybník provozovat. Přiznám se, že se tomu
nebráním. Důvodem je to, že když se podíváte na blanenskou přehradu, která byla odrybněná, tak se

tam rozmnožily řasy.
Zarybnění by se řešilo v souladu se stanoviskem Agentury ochrany přírody a krajiny. Přikláním se k
rozumnému pronájmu, aby nějaké zarybnění na rybníku bylo. Když bude rybník úplně bez ryb,
rozmnoží se řasy a nebude se tam dát koupat. Agentura ochrany přírody a ochrany ČR již vydala
stanovisko, že v případě mírného zarybnění příslušnými druhy ryb s tím souhlasí. My jsme si dali
podmínku, že v letních měsících si nepřejeme aby se tam chytalo. To je od července do konce srpna.
Toto bylo dlouhodobě konzultované s panem Pleskačem z Moravského rybářského svazu. Ten má
zkušenosti s přehradou v Blansku, kdy ji museli dodatečně zarybnit, aby se tam dalo koupat. Počítá
se se zarybněním drobnými býložravými rybami a na podzim by byla nasazena dravá ryba, která
zamezí přemnožení ryb. Ta by byla rybáři ke konci sezony vylovena.
JUDr. Pernica
Na jaké částce, za nájem rybníka, jste se domluvili ?
Pan starosta
Je to částka symbolická. Nejde nám o výdělek, ale o udržení rybníka v čistotě.
JUDr. Pernica
Nájem je provázaný s majetkem. Je třeba udělat výběrové řízení a vyvěsit záměr.
Pan starosta
Ano to je v jednom bodu z usnesení Rady městyse Ostrov u Macochy, které všichni zastupitelé
obdrželi.
− rada schválila zveřejnění záměru pronájmu rybníku na pozemku p.č. PK 1684/3 k účelu
rybníkářství a sportovního rybolovu v souladu se stanoviskem Agentury přírody a ochrany
ČR a za podmínky zákazu sportovní rybolovu v období od 1.6. do 31.8 každého
kalendářního roku.
Na základě tohoto zveřejněného záměru bude mezi zájemci vybrán jeden provozovatel. Nájemce
musí dodržovat podmínky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, které znemožní jakýkoliv
nesportovní rybolov. Nedovedu si představit, že bychom to pronajali někomu jinému. Nejde ani tak
o finanční obnos, který by nám měl nájemce platit, ale spíš jde o to, aby se rybník v budoucnu
nezelenal. Blízké okolí rybníka bude Moravským rybářským svazem také udržováno.
Jelikož nebyly další dotazy, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 165/XIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady městyse Ostrov u Macochy od XII. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov
u Macochy
Hlasování 14:

pro: 10

proti:0

zdržel se:1

K bodu č. 15 – Dotazy, připomínky a podněty
Pan starosta informoval přítomné o tom, co se od minulého zasedání událo.
Byla dokončena stavba Revitalizace Lopače a vydán kolaudační souhlas. Ze Státního fondu
životního prostředí byly proplaceny zbývající finance. To znamená, že veškeré prostředky jsou
vyčerpány. Zbývá vyhotovit pouze závěrečnou zprávu. Tím bude stavba, po formální stránce,
uzavřena. Dodám informaci, že stavba vyšla na 5,6 mil. Kč, kdy 3,5 mil. Kč byla dotace ze Státního

fondu životního prostředí a 0,5 mil. Kč z Jihomoravského kraje a na obec zbylo financování ve výši
1,6 mil. Kč. Je to částka včetně víceprací, které byly na úpravu koryta a schody do rybníka.
Další věc, kterou bych chtěl zmínit je oprava knihovny. Oprava byla dokončena v měsíci říjnu.
Věřím, že se bude čtenářům a nám všem líbit.
Oprava střechy staré školy.
Pokud jste si všimli, již je opravena část střechy na staré škole. Po schůzce s docentem Urbanem,
majitelem firmy Network Group, s.r.o., jsme se na této opravě shodli.V této části střechy zatékalo.
Firma Network obci poskytla finanční dar na opravu ve výši 130 000,-Kč. Obec stála oprava 230
000,-Kč. Na příští rok jsme s panem docentem Urbanem předběžně domluveni, že pokud to
finanční situace dovolí, tak bychom v opravě střechy pokračovali tak, aby před uvažovaným
zateplením byla střecha opravena celá.
Zateplení Základní a mateřské školy a úřadu městyse.
Výběrové řízení na akci Zateplení ZŠ a MŠ vyhrála firma STAVKOM, spol. s r.o. z Boskovic.
Výběrové řízení na zateplení úřadu vyhrála firma LAVSTAV, s.r.o. z Vyškovy. Rozsah úprav u
zateplení úřadu je podstatně menší než na ZŠ a MŠ, proto budou stavební práce začaty až v průběhu
března, až počasí dovolí.
Zateplení ZŠ a MŠ bude probíhat začátkem roku 2014 výměnou oken, poté opravou střechy a
fasády.
Obě akce by měly být hotovy do konce května 2014. V případě školy bych řekl, že je to hodně
optimistický termín. Předpokládám, že se konec stavby o nějaký týden prodlouží.
Oprava hřiště u mateřské školy.
Na opravu jsme dostali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 370 000,-Kč. Stavba
probíhala koncem měsíce srpna.
Nyní odpovím na dotaz pana Ing. Ambrože – jak probíhá stavba vodovodu u lesíčka.
Začátek stavby se protáhnul výběrovým řízením. Je to stavba Svazku vodovodů a kanalizací. Nyní
jsme v polovině stavby. Reálně by to mělo být koncem roku hotové. Záleží na tom, jaký bude terén.
Pokud se narazí na skály, tak se stavba o něco protáhne.
Další projekt, který obec dělá je komunitní kompostování. Budou nakoupeny kompostéry, které
budou občanům propůjčeny na 5 roků ( zdarma ). Po pěti letech se stanou majetkem občanů.
Na akci komunitního kompostování navazuje zakoupení štěpkovače. Ten je v provozu, již jsme ho
vyzkoušeli u školy. Dále zakoupení velkoobjemového kontejneru na bioodpad.
Kompostéry a kontejner bude zakoupen až na jaře.
Zateplení kulturního domu a staré školy, výměna otopného systému v ZŠ – zde byly podány žádosti
o dotace. O tomto jsme hovořili na minulém zasedání zastupitelstva.
Vegetační úpravy náměstí.
Žádost byla podána na konci měsíce listopadu 2013.
Chtěl bych otevřít diskusi o vyhlášce zákazu podomního prodeje, kterou si myslím, by bylo třeba
schválit. Mnoho starších lidí má s těmito prodejci špatné zkušenosti a stěžují si na ně. Často
používají nekalé praktiky. I v jiných obcích se podomní prodej zakazuje.
V případě souhlasu nachystá rada vyhlášku.

Mgr. Svobodová
Nový obecní štěpkovač bude možné zapůjčit občanům?
Pan starosta
Štěpkovač budou provozovat pouze zaměstnanci obce.. Nebudeme ho občanům půjčovat, ale je
možné se individuálně domluvit a zaměstnanci obce by větve zpracovali. Je to docela silný a
nebezpečný stroj.
Ing. Ambrož
Bude pokračovat vyřezávání větví od kapličky?
Pan starosta
Tohle jsme řešili se Správou a údržbou silnic. Shodli jsme se na tom, že by bylo vhodné pokračovat.
Bude se muset vydat příslušné rozhodnutí o kácení dřevit a poté můžeme pokračovat.
Jelikož nebyly žádné další dotazy, ukončil pan starosta zasedání. Pozval všechny přítomné na
adventní koncert komorního orchestru MUSICA NOVA, který se uskuteční 22.12.2013 v 16:00
hodin v místním kostele. Dále pozval na Silvestrovský pochod na Holštejn a Novoroční ohňostroj,
který se uskuteční 1.1.2014 v 18:00 hodin u kašny.
Popřál všem přítomným hezký zbytek večera a příjemné svátky.
Konec: 19:07 hodin.
Zapsala: Hana Opatřilová

…...........................................

Starosta: Ing. Ondřej Hudec

…...........................................

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Zdeňka Svobodová

…...........................................

Anežka Šenková

…...........................................

