ZÁPIS
o průběhu XIV. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
konaného dne 13.3.2014 v budově kina
K bodu č. 1 – Zahájení
Pan starosta Ing. Ondřej Hudec zahájil XIV. 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 MUDr. Slavík.
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 166/XIV:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy určuje Hanu Florkovou sčitatelkou hlasů při jednání
XIV. 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.
Jelikož nebyly žádné návrhy na doplnění programu, nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení 167/XIV:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy schvaluje program XIV. zasedání Zastupitelstva městyse
Ostrov u Macochy.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení, určení zapisovatele a sčitatele
Schválení programu
Schválení ověřovatelů zápisu

Prodej části pozemku p.č. 354/1 a 505
Výkup pozemku p.č. PK 1647/28
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. PK 94/8
Převod vodovodů do vlastnictví Svazku VaK
Převod kanalizací do vlastnictví Svazku VaK
Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 1/1
Rozpočtové opatření č. 2
Zpráva o činnosti Rady městyse
Dotazy, připomínky a podněty

13. Závěr

Hlasování č. 2:

pro:13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 3 – Schválení ověřovatelů zápisu
Pan starosta navrhnul na ověřovatele zápisu paní Kolmačkovou Vladislavu a pana Keprta Milana.
Jelikož nebyly vzneseny další doplňující návrhy a navržení zastupitelé souhlasili, nechal pan
starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení 168/XIV:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
určuje
Vladislavu Kolmačkovou a Milana Keprta ověřovateli zápisu z XIV. zasedání Zastupitelstva
městyse Ostrov u Macochy.
Hlasování č. 3:

pro:11

proti: 0

zdržel se: 2

K bodu č. 4 – Prodej části pozemku p.č. 354/1 a 505
Jedná se o pozemky na bývalé skládce komunálních odpadů. Na minulém zasedání zastupitelstva
městyse bylo zrušeno původní usnesení a byl znovu vyvěšen záměr – jiné rozměry pozemků, jiná
smlouva. Jediným zájemcem je stále firma HAŠKA, a.s., která nabízí 22Kč/m2, celkově za
pozemek tedy 261.054,-Kč. Zastupitelé dostali v přiložených materiálech návrh smlouvy a
geometrický plán. O tomto pozemku se debatuje již více než rok.
Pan starosta otevřel diskusi.
Mgr. Svobodová
Víte, že já jsem proti tomu, aby se tento pozemek prodával. Na smlouvě, která mně byla poslána mě
zaujal bod č. 8. „ Kupující a prodávající se dohodli, že v případě prodeje nemovitostí, jenž jsou
předmětem této smlouvy, nabídne kupující prodávajícímu možnost přednostní koupě, a to za cenu,
za kterou bude prodávající nabízet stavební parcelu jiným zájemcům.“
Zdá se mi, že je to velice nekonkrétní a pružná cena. Nikdo neví, za kolik by případně obec tyto
pozemky odkoupila. Myslím si, že by cena měla být stanovena přesněji. Doporučuji zastupitelům,
kteří chtějí tuto smlouvu schválit, aby se to znění přeformulovalo, a to takto:
Znění protinávrhu první věty článku 8:
„Kupující a prodávající se dohodli, že v případě prodeje nemovitostí, jenž jsou předmětem této
smlouvy, nabídne kupující prodávajícímu možnost přednostní koupě, a to za kupní cenu uvedenou
v článku III. této smlouvy, navýšenou o náklady kupujícího vynaložené na plnění závazku dle
článku VI. této smlouvy, ode dne účinnosti nabytí této smlouvy do dne učinění nabídky. Tyto
náklady budou stanoveny znaleckým posudkem zadaným a uhrazeným prodávajícím. „
Pan starosta
Budu trochu oponovat. Předpokládám, že ani tato změna ve smlouvě, když máme původní smlouvu

ústně odsouhlasenou, nebude Ing. Haškovi činit problém. Postoj obce se také nezmění. To
předkupní právo je dáno z důvodu obavy obce, kdyby chtěl nový majitel pozemky prodat někomu
dalšímu, abychom měli ke koupi celý tento pozemek. Ve chvíli, kdy se začne stavět,
nepředpokládám, že by obec měla zájem pozemek vykupovat. Jsem přesvědčen o tom, že firma
HAŠKA to zasíťuje a k žádné komplikaci nedojde.
Ing. Pekárek
To je sice pravda, ale dostáváme se do problému podobnému se sousedním pozemkem pana
Frýborta. Tam se rovněž řešila cena při odstoupení od smlouvy. Pracně jsme se domlouvali na
jakémsi zpříznivění ceny pro obec. To znamená, že to může nabízet obci za cenu přemrštěnou a
obec ze strachu, aby to nekoupil někdo spekulativně, bude nucena ty peníze vynaložit v násobné
ceně oproti ceně kupní.
Jelikož nebyly další připomínky navrhnul pan starosta usnesení o protinávrhu Mgr. Svobodové.
Usnesení :
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
prodej částí pozemků p.č. 354/1 a p.č. 505 firmě HAŠKA a.s. Za cenu 22 Kč/m2 za podmínek podle
předložené kupní smlouvy se změnou v bodě č.8 .
Hlasování č. 4:

pro: 6

proti:5

zdržel se:2

Jelikož protinávrh nebyl odsouhlasen, nechal pan starosta hlasovat o původním návrhu usnesení
doporučeným Radou městyse Ostrov u Macochy.
Usnesení :
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
prodej částí pozemků p.č. 354/1 a p.č. 505 firmě HAŠKA a.s. Za cenu 22Kč/m2 za podmínek podle
předložené kupní smlouvy.
Hlasování č. 5:

pro: 7

proti:2

zdržel se: 4

Žádné usnesení nebylo přijato.
K bodu č. 5 – Výkup pozemku p.č. PK 1647/28
Majitel pozemku p.č. 1647/28 nabídl pozemek k prodeji obci. Jedná se o pozemek hned vedle
čerpací stanice u kulturního domu. Je odsouhlasena cena 10Kč/m2. Celkově se tak jedná o
pořizovací cenu 4.370,-Kč.
Pan starosta uvedl, že by se přikláněl k odkoupení. Výhledově by se tam mohlo vybudovat
parkoviště. U kulturního domu je parkoviště nedostačující.
JUDr. Pernica
Já bych dal doporučení radě městyse, aby se v budoucnu zabývala výkupem pozemků směrem k
rybníku.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.

Usnesení 170/XIV:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
koupi pozemků p.č. PK 1647/28 za cenu 10Kč/m2 podle předložené kupní smlouvy.
Hlasování č. 6

pro:13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 6 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 94/8
Jedná se o zřízení věcného břemene k přípojce novostavby RD na pozemku p.č. 94/1 – nad
zdravotním střediskem. Návrh smlouvy včetně situačního plánku dostali zastupitelé v přiložených
materiálech. Ke stavbě RD manželů Klimprlových je nutné přivést inženýrské sítě. Tyto kabely
budou protaženy přes komunikaci bezvýkopovou technologií - protlakem. To bylo v podmínkách ze
strany městyse.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 171/XIV:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. PK 94/8 ve
prospěch firmy E.ON Distribuce, a.s. podle předloženého materiálu.
Hlasování č. 7

pro:13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 7 – Převod vodovodů do vlastnictví Svazku VaK
Součástí materiálů, které obdrželi zastupitelé je návrh „ Smlouvy o bezúplatném převodu
vodovodů“, které stále ještě má obec v majetku. Tyto vodovody využívá Svazek vodovodů a
kanalizací, a.s. Po odsouhlasení a podpisu smlouvy bude vodovod převeden do majetku Svazku
VaK, jehož jsme členem. V rámci majetku obce máme pouze vodovod na Sadové.
Již delší dobu jsem ve spolupráci s Ing. Slámou ze Svazku VaK řešili sumarizaci těchto
inženýrských sítí. Došli jsme k tomu, že je smlouvami převedeme.
Mgr. Svobodová
Ve smlouvě jsem to nenašla. V případě, že by obec vystoupila ze Svazku VaK, jak by to bylo s
majetkem? Je to ve stanovách?
Pan starosta
Ano, je to ve stanovách. V případě, že bychom vystoupili ze Svazku, což neplánujeme, tak by
veškerý majetek vybudovaný v obci a byl vložen do majetku Svazku VaK, tak by nám byl
bezpoplatně vrácen.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 172/XIV:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy

schvaluje
převod vlastnického práva d vodovodní infrastruktuře podle předloženého návrhu smlouvy.
Hlasování č. 8

pro:13

proti:0

zdržel se:0

K bodu č. 8 – Převod kanalizací do vlastnictví Svazku VaK
Součástí přiložených materiálů je návrh „Smlouvy o bezúplatném převodu kanalizací“ a dále
„Smlouva o vkladu majetku do hospodaření“. Na základě první smlouvy bude majetek převeden do
majetku Svazku VaK – stejně jako v předchozím případě s vodovody. Druhá smlouva řeší
kanalizace zbudované v létech 2004 a 2005, u kterých ještě neproběhla lhůta 10 let od kolaudace,
proto je nemůžeme převést do majetku Svazku VaK.
Jelikož k tomuto bodu nebyly dotazy, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 173/XIV:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
− převod vlastnického práva ke kanalizační infrastruktuře podle předloženého návrhu smlouvy
− vklad kanalizační infrastruktury do hospodaření Svazku VaK podle předloženého návrhu
smlouvy
Hlasování č. 9:

pro:13

proti:0

zdržel se:0

K bodu č. 9 – Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 1/1
Jedná se o obecní pozemek, o kterém jsme již jednali na zastupitelstvu v září. Jedná se o zřízení
věcného břemene k vodovodu na „Zaháňce“, z důvodu plánovaného prodeje pozemků předzahrádek
a částí zahrad krajních rodinných domů. Základním problémem prodeje bylo to, že pod těmito
pozemky je veden vodovodní řad. Proto byl zřízen geometrický plán. Nyní máme návrh služebnosti
k tomu, abychom umožnili přístup Vodárenské akciové společnosti k těmto potrubím. V případě
schválení věcného břemene, by byl na dalším zastupitelstvu předložen návrh prodeje předzahrádek.
Smlouva je v přiložených materiálech.
Jelikož k tomuto bodu nebyly další dotazy, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 174/XIV:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku p.č. 1/1 ve prospěch Svazku vodovodů a
kanalizací měst a obcí podle předloženého materiálu.
Hlasování č. 10:

pro:13

proti:0

zdržel se:0

Pan starosta
V dalším bodě se jedná o rozpočtové opatření č. 1, které bylo připraveno v souladu s prodejem
pozemků na Vintoku.

Proto než přistoupíme k dalšímu bodu, požádal bych zastupitele k vrácení se k bodu č.4.
Není dobré, že jsme žádné usnesení neschválili, protože bez toho potrvá delší dobu než se k
vlastnímu prodeji dopracujeme. V případě, že by někdo změnil názor na usnesení, které bylo v obou
případech těsné a neprošlo, bych ještě rád otevřel diskusi.
V rámci rozpočtového opatření bylo počítáno, že v rámci příjmů budeme počítat s 261.100Kč, které
získáme na základě prodeje těchto pozemků. Vzhledem k tomu, že se prodej neodsouhlasil, tak by
se celá část zvýšení na straně příjmů přenesla do financování.
JUDr. Pernica
Mám otázku. Z tohoto plyne, že radní hlasují jinak v radě a jinak v zastupitelstvu?
Pan starosta
Řekl bych, že dnes tři radní zvedli ruku pro změnu smlouvy. Z tohoto důvodu bych se rád vrátil k
původnímu a říkám, že pro pana Ing. Hašku nebude problém ani se změnou smlouvy v bodě č. 8.
Vrátil bych se k tomuto usnesení a zapracoval do smlouvy změnu v bodě č.8. Schválením bychom
již skončili věčné dohady, které vedeme více než rok. V prodeji pozemku jsme jednou pro, jednou
proti. Každý zvedá ruku jak se mu to hodí, nebo jakou má náladu.
Ing. Ambrož
Navrhoval bych následující postup: vzhledem k tomu, že ta smlouva bude případně schválena, ale
potom bude záležet na Ing. Haškovi jestli ji podepíše nebo ne. Mohli bychom se k bodu vrátit a
doplnit smlouvu o ten protinávrh v bodu č. 8. Dále počkáme na reakci pana Ing. Hašky, abychom
proces urychlili.
JUDr. Pernica
Doporučuji ještě jednou přečíst protinávrh, protože se mi nezdál příliš srozumitelný. To je můj
problém, nevím jak jsou na tom ostatní zastupitelé. Nicméně z pohledu dlouhotrvajícího jednání o
prodeji tohoto pozemku se ta realizace zabrzdila nejen o rok, ale o čtyři roky, v podstatě jsem pro
jakékoliv řešení tak, aby se ta věc posunula.
Ing. Ambrož
Mám ještě jeden návrh. Mohli bychom se domluvit, že by pan starosta ten text znovu přečetl a my,
pokud bychom správně rozuměli, tak bychom jen tak cvičně zahlasovali. Tady jde o to, že pokud se
tento protinávrh přijme, tak už bude záležet jen na Ing. Haškovi.
Pan starosta znovu přečetl protinávrh paní Mgr. Svobodové v bodě č. 8 smlouvy.
Cílem protinávrhu je, aby v případě prodeje celého pozemku, nebo jeho části, by znalec odhadl o
jakou cenu se navýšila hodnota pozemku. Za tuto cenu, plus kupní cenu, by byl pozemek nabídnut
ke koupi.
JUDr. Pernica
I když se nezačne stavět vzniknou tam náklady na projektovou činnost, inženýrské práce. Tímto se
to zhodnotí.
Pan starosta
Pakliže to znaleckým posudkem bude tímto způsobem hodnoceno, tak ano.
Jestliže to máme dnes vyřešit, navrhuji návrat k bodu č. 4 – prodej části pozemku 354/1 a 505.
Prosím o hlasování o tom, kdo souhlasí abychom se tímto bodem programu ještě zabývali.
Hlasování č.11:

pro:11

proti: 2

zdržel se: 0

Tímto se vracíme k hlasování o usnesení o protinávrhu Mgr. Svobodové.
Usnesení 169/XIV:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
prodej částí pozemků p.č. 354/1 a p.č. 505 firmě HAŠKA a.s. Za cenu 22 Kč/m2 za podmínek podle
předložené kupní smlouvy se změnou v bodě č. 8 dle předloženého textu návrhu.
Hlasování č. 12:

pro: 11

proti: 2

zdržel se: 0

K bodu č. 10 – Rozpočtové opatření č.
Návrh rozpočtového opatření obdrželi všichni zastupitelé v materiálech.
Příjmy:
navýšení o 261.100Kč (prodej částí pozemků 354/1 a 505)
Výdaje:
ponížení o
6.000Kč na nákup pozemku, který jsme dnes schválili (PK1647/28)
119.100 Kč – to se týká vratky části dotace za stavbu čerpací stanice, kde jsme získali 1,8 milionu
Kč na stavbu s tím, že výše dotace může být maximálně 70%. Výběrovým řízením jsme tuto cenu
částečně stlačili ještě níže. Dostali jsme se nad cenu 70% z přiznané dotace. Budeme tedy vracet cca
5% z celkové ceny.
136.000Kč jsou peníze na ostatní komunikace. Počítá se navýšení při stavbě náměstí.
Jelikož k tomuto bodu nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 175/XIV:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
rozpočtové opatření č. podle předloženého materiálu.
Hlasování č. 13:

pro: 11

proti:0

zdržel se:2

K bodu č. 11 – Zpráva o činnosti Rady městyse
Vzhledem k tomu, že všichni zastupitelé k tomuto bodu dostali materiály a usnesení jsou pravidelně
zveřejňovány na webových stránkách obce, proto bych hned požádal o připomínky a dotazy.
Paní Mgr. Svobodová
Chtěla bych se zeptat na schválení zveřejnění záměru pronájmu části pozemku 1647/1 a 1647/3. O
které pozemky se jedná?
Pan starosta
Jedná se o pozemky u rybníka, kde si pan Dubský požádal o povolení k provozování drobného
stánku s občerstvením s tím, že tu plochu bude po skončení uklízet a dohlížet na pořádek.

Ing. Vaněk, MBA
Jak postupuje akce Revitalizace náměstí?
Pan starosta
Akci Revitalizace náměstí přiblížím v bodě různé.
Jelikož k tomuto bodu nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 176/XIV:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady městyse Ostrov u Macochy od XIII. Zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov
u Macochy.
Hlasování č. 13:

pro:13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 12 – Dotazy, připomínky a podněty
Pan starosta
Než otevřu diskusi, chtěl bych přítomné informovat o tom, co se za poslední dobu událo:
Zateplení ZŠ.
Této akce si určitě všichni všimli. Díky příznivým klimatickým podmínkám, v rámci letošní zimy,
jsou stavební práce v plném proudu. Ke konci měsíce února byly prostavěny 4,2 miliony Kč. Jsme
zhruba v jedné třetině stavby. Tyto práce se týkaly především výměny oken. K dnešnímu dni jsou
již všechna okna vyměněna. Nyní se začíná se zateplením střechy. Část školy, kde je kuchyň s
jídelnou, se začíná i se zateplováním obvodových zdí. Pan ředitel školy později ukáže i fotografie
ze stavby a řekne další podrobnosti.
Zateplení úřadu městyse.
Se zateplováním úřadu se bude začínat příští týden. Ukončení této stavby má být stejné jako u školy
na konci měsíce května. Toto je jednodušší a menší stavba, proto předpokládám, že dodržet termín
nebude problém. Práce budou zahájeny zemními pracemi a po té zateplení obvodových zdí.
Komunitní kompostování.
Všichni občané si stále mohou zažádat o kompostér. Na jedno číslo popisné jeden kompostér. V
tuto chvíli máme zamluveny dvě třetiny kompostérů. Tyto kompostéry budou k odběru v průběhu
měsíce dubna. Možnost zamluvení budeme hlásit i rozhlasem.
Revitalizace náměstí.
Zde jsme obdrželi příjemnou zprávu již v průběhu měsíce února, kdy nám definitivně potvrdili zisk
této dotace. V letošním roce budeme realizovat Revitalizaci náměstí I. etapu. O té již bylo psáno v
Ostrovském zpravodaji a pravidelně o tom informujeme na zasedání zastupitelstva. Rada na
posledním zasedání schválila smlouvu o obdržení dotace z Regionálního operačního programu
Jihovýchod. Dnes čekáme na to, až smlouvu podepíše hejtman Jihomoravského kraje a bude nám
doručena. Poté (do konce března) bychom měli smlouvu podepsat. Administrativní práce tedy
probíhají. Na začátku měsíce února jsme předali zadávací dokumentaci ke kontrole a připomínkám
na Regionální operační program, který by nám ji měl vrátit ke konci měsíce března. Tak bychom
mohli v měsíci dubnu začít výběrové řízení. Počítáme s tím, že v měsíci červnu nebo červenci by
mohla být stavba předána zhotoviteli.

Zákaz podomního prodeje.
Rada městyse schválila zákaz podomního prodeje, který byl předložen i členům zastupitelstva na
předchozím zasedání. Platnost tohoto zákazu je již od 1.3.2014 po celé obci. V případě, že by se
objevil nějaký podomní prodejce, tak už je to v rozporu s touto vyhláškou a my se můžeme bránit.
Pan starosta předal slovo přítomným zastupitelům a občanům.
JUDr. Pernica
Jedná se mi o dodržování vyhlášky o využívání veřejného prostranství. Myslím si, že je opravdu na
škodu, že stavebníci v dolní části obce, před podporovanými byty, mají od podzimu skládku. Vím,
že pokud se staví je potřebné někde materiál umístit, ale tam je nepořádek. Je to na frekventované
části obce. Bylo by to dobré se stavebníky projednat, pokud si to neodklidí v nějakém reálném čase,
tak využít této vyhlášky a zpoplatnit veřejné prostranství.
Druhá připomínka je zanesení roštu, který je u svazarmu. V tom okamžiku, kdy bude větší nával
vody, tak ten obsah se nám dostane do kanalizace, která je na Bělé. Doporučuji vyčistit.
Třetí věc chci z toho důvodu, že jsem byl opakovaně tázán, co je to ta I. etapa Revitalizace náměstí.
Já to opravdu nevím. Bylo by dobré říci přesně co ta I. etapa obsahuje.
Pan starosta
Co se týká skládky, jedná se o rodinný dům manželů Dostálových, kde jsem jim to povolil pod
podmínkou, že stavební práce budou probíhat svižným tempem. Jsme domluveni, že do konce
měsíce června toto zmizí. Mohu je urgovat, aby odpad ze stavby byl dříve odvezen.
Co se týká roštu u svazarmu, může Vám náš zde přítomný zaměstnanec pan Jelínek potvrdit, že již
jsme se na toto téma bavili. Tento týden jsme zametali Bělou a poté máme v plánu čištění tohoto
příčného odvodnění i jednotlivých dešťových vpustí.
U I. etapy Revitalizace náměstí jsem měl zato, že když to pravidelně popisuji ve zpravodajích a je
to i ke stažení na webových stránkách, že máme všichni jasno. Připomenu tedy, že se jedná o
vybudování, respektive vydláždění prostranství před kostelem. Poté chodník od kostela směrem ke
hřbitovu podél celé cesty až ke kaštanu, který tam dříve rostl. Dnes již je kaštan pokácený, protože
zatáčka bude zasahovat až do míst, kde kaštan stál. Dále bude upraven nájezd na komunikaci pod
kinem u knihovny. Tam musí být kolmé křížení aby to nebylo v rozporu se současnými normami.
Komunikace bude mírně rozšířena a povede až k panu Kováčovi, kde bude na kolmo navazovat na
stávající místní komunikaci. Tam to bude v této chvíli ukončeno a bude doděláno náměstí od úřadu
směrem ke kostelu. To znamená prostranství s kašnou a část, kde bývají kolotoče. Toto je první
etapa. II. etapa se skládá jen z úprav místních komunikací.
Pan Hlaváček
Viděl jsem nějakou pracovnici, asi od silnic, která procházela po Bělé a přeměřovala komunikaci.
Chtěl bych vědět jestli se něco bude s touto komunikací dít?
Pan starosta
Byla to paní Vavrisová ze Správy a údržby silnic. Správa a údržba silnic dokončuje projekt, je
podaná žádost na Stavební úřad Blansko. V rámci toho, že jsme dostali nemalé finanční prostředky
na revitalizaci náměstí, se nám podařilo s Jihomoravským krajem vyjednat, že udělají kompletně
podkladní vrstvy i na komunikaci směrem ke kostelu ke hřbitovu. To by mělo být uděláno v rámci
letošního roku. Na to my budeme navazovat s chodníky.
Pan Hlaváček
Jen aby to nezůstalo ve stavu podkladových vrstev dlouhodobě.

Pan starosta
Ne, ten projekt se významně prodražuje, protože tam opravdu budou odtěžovat. Jsou zde dvě
varianty:
Jsou oblasti, kde se odtěží až 60cm původních vrstev, to bude odvezeno na skládku. Poté budou
znovu navezeny nové vrstvy. Projekční kancelář, která zpracovávala sondy narazila na to, že pod
komunikací je štěp, který je ideální podkladní vrstvou. Kde to bude možné, tam se využije tohoto
štěpu. Na to budou naneseny nové vrstvy. Tam, kde to možné nebude se bude v celém rozsahu
měnit. Proto je to dost drahé. Jeden kilometr v rámci celého projektu od křižovatky u rybníka po
hřbitov má stát cca 12 milionů. Takže je to poměrně dost drahé. Mám informaci, že v rámci
letošního roku Kraj počítá s tím, že na silnice kategorie III. třídy má vyčleněno pouhých třicet
milionů. Reálné, že se to u nás bude dělat je jen díky tomu, že stát nedokázal vyčerpat veškeré
peníze na dopravní infrastrukturu. Proto se v dnešní době přesměrovávají na kraje. Tímto bude
financována část naší silnice. Bylo to i v tisku, je to dva měsíce stará informace.
JUDr. Pernica
Ještě k tomu chodníku od kostela směrem ke hřbitovu. Bude vést u komunikace, nebo pod okny?
Pan starosta
Chodník bude až k Čechmanům souběžně s komunikací. U prvních čtyř domů bude vydlážděna celá
plocha chodníku od silnice až k domům. Od rodinného domu Krbečkových povede chodník jen
podél komunikace a dál bude u hospody u Němců odskakovat od komunikace . Plánujeme tam
vysadit nějakou veřejnou zeleň.
Jelikož nebyly další dotazy, předal pan starosta slovo Mgr. Hasoňovi, Ph.D. – řediteli školy, který
ukázal prezentaci stavebních prací na základní škole. Poté pan starosta ukončil zasedání a popřál
všem přítomným pěkný zbytek večera.
Konec: 19:07 hodin.
Vyhotoveno dne: 18.3.2014

Zapsala: Hana Opatřilová
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Starosta: Ing. Ondřej Hudec
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Ověřovatelé zápisu: Vladislava Kolmačková

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

Milan Keprt
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