ZÁPIS
o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
konaného dne 11.9.2015 v budově kina
K bodu č. 1 – Zahájení
Pan starosta Ing. Ondřej Hudec zahájil IV. 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 9 členů, jedná se o nadpoloviční většinu, takže zastupitelstvo je usnášení schopné.
Omluveni jsou: Ing. Pekárek, pan Horský a pan Tejkal.
Později přijdou: Mgr. Škvařil, pan Novotný
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 54/IV:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy určuje Hanu Florkovou sčitatelkou hlasů při jednání IV.
zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.
Hlasování č. 1:

pro: 9

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 55/III:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
program IV. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
1.
2.
3.

Zahájení, určení zapisovatele a sčitatele
Schválení programu
Schválení ověřovatelů zápisu

4. Plnění rozpočtu 1-7/2015
5. Rozpočtová opatření č. 8 a 9
6.
Rozpočtové opatření č. 10
7.
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1692
8.
Zadání změny ÚP
9.
Revitalizace náměstí – změny projektu
10. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru
11. Zpráva o činnosti Rady městyse
12. Dotazy, připomínky a podněty

13.

Závěr

V 18:14 hodin se dostavil člen zastupitelstva pan Novotný Petr.
Hlasování č. 2:

pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 3 – Schválení ověřovatelů zápisu
Pan starosta navrhl na ověřovatele zápisu pana Zdeňka Vašíčka a paní Mgr. Zdeňku Svobodovou.
Jelikož nebyly vzneseny další doplňující návrhy a navržení zastupitelé souhlasili, nechal pan
starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení 56/IV:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
určuje
pana Zdeňka Vašíčka a paní Mgr. Zdeňku Svobodovou ověřovateli zápisu z IV. zasedání
Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.
Hlasování č. 3:

pro:10

proti: 0

zdržel se: 0

V 18:16 hodin se dostavil člen zastupitelstva pan Mgr. Škvařil Josef.
K bodu č. 4 – Plnění rozpočtu 1-7/2015
Pan starosta upřesnil významnější položky.
Příjmy
Daňové příjmy se celý letošní rok, což jste určitě ze sdělovacích prostředků zaznamenali, jeví tak,
že (daňové příjmy) jsou na nižší úrovni, než v loňském roce. To se dotklo i naší obce. Během
posledních měsíců se daňové příjmy začínají naplňovat. Výjimkou je DPH, kde jsme byli v červenci
pořád o 400.000,-Kč v mínusu oproti minulému roku. Jinak ostatní daňové příjmy jsou srovnatelné.
V měsíci srpnu, který tady není zahrnutý, protože je to úplně nová informace, se rozdíl příjmů
z DPH snižuje - jen 150.000,-Kč, takže to vypadá, že daňové příjmy budou jako minulý rok
splněny.
Co se týká dalších příjmů, tak v rámci vysokých příjmů musím zmínit proplacenou dotaci na
revitalizaci náměstí, kterou jsme měli předfinancovanou z úvěru. Tato dotace byla proplacena v
měsíci červnu a po té byl i úvěr jednorázově splacen. To jsou částky 4.723.441,-Kč a 123.553,-Kč.
V rámci tohoto období do konce července jsme hospodařili se schodkem 1.206.215,-Kč. Zapojili
jsme přebytek z minulých let.
Výdaje
Vzhledem k tomu, že v tomto období byly prováděny zateplovací akce - to znamená zateplení
kulturního domu a staré školy, tak zejména položka u kulturního domu je výrazná. K 31.7.2015
bylo na jeho zateplení vyčerpáno 3.361.284,-Kč.
Stejně tak je to u nebytového hospodářství (stará škola) – 1.071.660,-Kč, to je z větší části na
zateplení staré školy.
Ostatní investiční akce se v tomto roce týkaly zejména veřejného prostranství – 1.177.994,-Kč, kde
jsme zaplatili až v letošním roce fakturu na revitalizaci náměstí, která byla vystavena se zpožděním.
Dále základní škola - tam jsme měli 3.400.000,-Kč na výdajích. Celá částka 928.732,-Kč šla pouze
na příspěvky a další činnosti školy. Dnes je situace trochu jiná, protože jsme v srpnu zaplatili přes 1
milion za nový zdroj vytápění. To jsme ještě ze SFŽP nedostali proplaceno.

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení 57/IV:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
plnění rozpočtu městyse za období 1-7/2015 podle předloženého materiálu.
Hlasování č. 4:

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 5 – Rozpočtová opatření č. 8 a 9
Rada městyse schválila dne 30.7.2015 rozpočtové opatření č. 8
Příjmy zvýšeny:
Ostatní záležitosti kultury, církví
Pohřebnictví

87.500,-Kč (příjem za vstupné na koncert v Císařské
jeskyni)
8.000,-Kč

Příjmy zvýšeny celkem o

95.500,-Kč

Výdaje
Snížení na položce
Ostatní záležitosti pozem. komunikací
-104.500,-Kč (tato položka se týká první etapy
rekonstrukce komunikace – prodloužení dešťové kanalizace)
Zvýšení na položkách
Odvádění a čištění odpadních vod
Ostatní záležitosti kultury, církví
Veřejné prostranství
Výdaje celkem

104.500,-Kč
87.500,-Kč (platba za koncert v Císařské jeskyni)
8.000,-Kč
95.500,-Kč

Příjmy i výdaje se zvyšují o shodnou částku, financování se tedy nemění.
Rada městyse schválila dne 27.8.2015 rozpočtové opatření č. 9
Příjmy byly navýšeny na položkách
Daň z příjmu fyzických osob
Dotace na ZŠ
Dotace z MŽP na zateplení staré školy
Investiční dotace od krajů
Dotace z úřadu práce

85.000,-Kč
400.500,-Kč (průtokové dotace, které jsme obdrželi na
70.700,-Kč účet a ihned jsme přeposílali na školu)
1.399.900,-Kč
500.000,-Kč (rekonstrukce hasičské zbrojnice)
7.500,-Kč (mzdy veřejně prospěšných pracovníků)

Příjmy zvýšeny celkem o

2 361.400,-Kč

Výdaje byly zvýšeny na položkách
pozemky
odvádění a čištění odpadních vod
ZŠ a MŠ
Zateplení staré školy

5.000,-Kč (vyhotovení geometrického plánu)
123.000,-Kč (rekonstrukce komunikace)
400.500,-Kč (průtokové dotace pro ZŠ)
70.700,-Kč
1 322.700,-Kč

Veřejné prostranství
Veřejné prostranství
Veřejné prostranství

55.000,-Kč (tyto tři položky jsou na mzdy veřejně
6.400,-Kč prospěšných pracovníků z ÚP)
1.100,-Kč

Požární ochrana

500.000,-Kč

Výdaje sníženy na položce
Ostatní záležitosti pozem. komunikací - 123.000,-Kč
Výdaje celkem

2 361.400,-Kč

Stejně jako v předchozím případě se příjmy i výdaje zvyšují o shodnou částku, financování se tedy
nemění.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 58/IV:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 8 a 9 podle předloženého materiálu.
Hlasování č. 5

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 6 – Rozpočtové opatření č. 10
Rada městyse schválila dne 11.9.2015 rozpočtové opatření č. 10.
Příjmy zvýšení
Daň z příjmu fyzických osob
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Ostatní dotace - na veřejně prospěšné
pracovníky (mzdy)

30.000,-Kč
100,-Kč
700,-Kč
11.000,-Kč
59.500,-Kč
10.500,-Kč

Dotace z SFŽP na zateplení staré školy
77.900,-Kč
Les (dotace z CHKO na práce v přírodní rezervaci Balcarova skála a Vintoky)
56.200,-Kč
Knihovna
500,-Kč
Veřejné prostranství
9.300,-Kč

Příjmy celkem zvýšeny

255.700,-Kč

Výdaje zvýšení
Pozemky (výkup pozemků na Končinách)
Les

9.000,-Kč
56.200,-Kč

Pitná voda (mínusovost v letošním roce byla vyšší než ta, se kterou jsme počítali v rozpočtu )
50.000,-Kč
Odvádění a čištění odpadních vod

88.000,-Kč

Dětské hřiště (obdrželi jsme dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na nové hřiště u KD, které se
bude realizovat v září. Máme spoluúčast 200.000,-Kč a dalších 400.000,-Kč dostaneme z dotace)
50.000,-Kč
Veřejné prostranství (dotace z ÚP na veřejně prospěšné pracovníky)
6.500,-Kč
59.500,-Kč
10.500,-Kč
55.000,-Kč
Knihovna (zálohy za plyn)
Kino (zálohy za plyn)
Stará škola (obdržená dotace ze SFŽP)

8.000,-Kč
8.000,-Kč
77.900,-Kč

Silnice
-88.000,-Kč ( tato položka se týká první etapy
rekonstrukce komunikace – prodloužení dešťové kanalizace)
Výdaje celkem
Financování celkem

390.600,-Kč
134.900,-Kč

Tímto rozpočtovým opatřením se prohloubí schodek rozpočtu v letošním roce o částku 134,9 tis.
Kč.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 59/IV:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
rozpočtové opatření č. 10 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 6

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 7 – Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1692
Majitelé rodinného domu č. 40 žádají o odkup části obecního pozemku p.č. 1692, která je jimi
a předchozími majiteli domu č.40 dlouhodobě užívána jako předzahrádka.
Pan starosta ukázal fotografie uvedeného pozemku. Jedná se o dům nad rybníkem. Tento dům
majitel zrekonstruoval a nyní má zájem o nápravu v této věci. Obešli jsme pozemek na místě

a shodli jsme se na tom, že nejdříve necháme schválit záměr prodeje, a až po té on nechá
vypracovat geometrický plán, kde bude jasně patrné, kolik z obecního pozemku má být odprodáno.
Geometrický plán bude kopírovat stávající oplocení.
Jelikož nebyly dotazy ani připomínky navrhl pan starosta usnesení.

Usnesení 60/IV:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1692 podle předloženého materiálu.
Hlasování č. 7

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 8 – Zadání změny ÚP
Pan starosta
Na základě žádosti o změnu územního plánu a předchozího projednání orgány městyse je
předloženo ke schválení zadání změny územního plánu. Podkladový materiál obdrželi všichni
zastupitelé. Připomenu, že se jedná o pozemek pana Kuchaře, který je nyní uveden jako běžný
rodinný dům. Pan Kuchař provozuje penzion, a aby byl administrativně v souladu se zákonem, žádá
o změnu územního plánu, a to na občanskou vybavenost. Toto řešíme již tři čtvrtě roku.
Administrativní proces změny územního plánu je poměrně složitý.
Dnes máme ke schválení zadání změny územního plánu a poté bude vypracována projektová
dokumentace.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 61/IV:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
zadání změny Os4 Územního plánu obce Ostrov u Macochy podle předloženého materiálu.
Hlasování č. 8

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 9 – Revitalizace náměstí – změny projektu
Pan starosta
Oslovili jsme projektanta s tím, že se nám nelíbí některé věci, které jsou naplánovány ve II. části
revitalizace náměstí.
Pan starosta ukázal přítomným výkres se zakreslenými změnami.
Do budoucna bych s tímto výkresem pracoval tak, aby byl podle našich představ a co možná
nejvíce se shodoval i s názorem většiny občanů.
Změny, které navrhuji oproti původnímu plánu:
V úseku od hasičské zbrojnice směrem k úřadu bylo navrženo zúžení na jeden pruh, to je
odstraněno tak, aby byla komunikace obousměrně průjezdná jako dnes. Celý úsek bude se
sníženými obrubníky, aby se dalo bez problémů přejíždět.
Dále byly navýšeny počty parkovacích míst na úkor stromů. Asi čtyři stromy jsme ponechali podle
původního návrhu. Tím získáme více parkovacích míst a některá budou hlubší, čímž se sníží prostor

pro pěší. Oproti původnímu stavu je to ale stále rozšíření zóny pro pěší.
Dále jsme se dohodli na přesunutí nádob na tříděný odpad, které jsou v současnosti u obchodu.
Plánujeme je umístit u nově zbudované ochranné zídky pod obchodem. Na zasedání rady městyse
jsme projednali i změnu tvaru chodníku, aby vedl tam, kde jsou občané zvyklí chodit. Další změna
oproti původnímu návrhu je v podélném parkovacím stání od kina k prodejně smíšeného zboží.
Bude možné zaparkovat o čtyři auta více. To jsou prvotní změny.
Paní Mgr. Svobodová – členka zastupitelstva
Chtěla bych připomenout, že by bylo potřeba u masny a u pohostinství vyřešit umístění
plánovaného stromu tak, aby bylo možné zajet k těmto provozovnám se zásobováním. To stejné u
prodejny smíšeného zboží. Tam jsou obrubníky postavené a není možné najet na chodník se
zásobováním.
Pan starosta
Co se týká zásobování smíšeného zboží, tam již změna možná není. O změnu jsem se snažil při
rekonstrukci komunikace, ale Správa a údržba silnic to nepovolila, protože to není parkovací místo.
Zásobování u masny a pohostinství - tam je možné pozměnit umístění stromu, případně ho úplně
vynechat. Já jsem na to projektanta upozornil, že to umístění není úplně šťastné. Vzhledem k tomu,
kudy vedou inženýrské sítě, není možné ty stromy směřovat na druhou stranu. To by se nelíbilo ani
občanům, aby měli strom před domem. Navrhovaný strom až tak nezavazí, protože bude směrem k
úřadu, těsně vedle zadního vchodu do hostince. To by nemělo zásobování narušit.
Z občanů Pan Zdeněk Musil ml.
Proč věci, které fungují, se musí měnit? Proč se budou dělat parkovací zálivy a proč se bude rušit
ulička mezi úřadem a pohostinstvím? Podle mě to bude změna k horšímu.
Pan starosta
Těch úhlů pohledu je tam více. Ty jsi motorista, tak to chápeš tak, že máme tři silnice pro dvacet
domů a dva obchody. Na Končiny vede jediná komunikace pro nespočetně větší množství lidí.
Nemyslím si, že uzavření tohoto úseku by závažným způsobem zhoršilo provoz. Na druhé straně, je
to nebezpečné místo pro chodce při přecházení. To je jedna z věcí, která se mi nelíbí. Druhá věc je
ta, že snahou je, aby toto náměstí nebylo jen pro auta, ale aby tam byla možnost i pro pěší. Aby to
byla odpočinková zóna.
Pan Musil
Jsme na vesnici, ne v Praze. Dělat odpočinkovou zónu je nesmysl. Proč budou všechny auta muset
objíždět kolem Kalášových, když potřebují jet do obchodu? To jednoduché a primitivní, že každý
projede uličkou, se ruší.
Pan starosta
V mých očích je to změna k lepšímu. V tvých očích k horšímu. Každý jsme se přišli se svým
názorem.
Pan Musil
V čem je to lepší řešení?
Pan starosta
Chápu, že se každému líbí mít odbočku k vlastnímu domu. Je to pohodlné. Pro tebe je to zhoršení,
ale pro spoustu lidí je to zlepšení.
Pan Musil
Ukaž mi někoho, pro koho je to zlepšení.

Pan starosta
Pro každou maminku s dítětem nebo s kočárem je to určitě zlepšení
Z občanů pan Ing. Zdeněk Svoboda
Byl bych pro to, aby se mezi úřadem a hospodou udělala jednosměrka. Každou sobotu jezdí spoustu
lidí nakupovat autem. Když každý z nich pojede kolem Kalášů, tak zamezíte jednomu problému
mezi úřadem a hospodou, ale u Kalášů je další problém. Je to moc nebezpečné místo. Již několikrát
jsem v zatáčce nestíhal brzdit.
Pan starosta
I z tohoto důvodu jsme tam umístili zrcadlo. Když to porovnám s provozem po změnách a
provozem, když se uzavřela krajská komunikace při první části oprav, kdy celý provoz byl
minimálně trojnásobný, než bude v budoucnu, když zavřeme tento úsek. Ta situace je tam daleko
lepší, než bývala; už kvůli zrcadlu a celkovému rozšíření komunikace.
Z občanů pan Ing. Svoboda
Spousta lidí se snažila objíždět uzavřenou komunikaci jinudy. Každé vozidlo zásobování bude tudy
projíždět. Nikdo se již nebude moci otočit před obchodem. Každý bude nucený projet celou smyčku
kolem Kalášových.
Z občanu pan Musil
Vždyť je před samoobsluhou spousta místa, proč tam nezůstane velký plac jak je nyní?
Pan starosta
Například u hospody bude zúžení jen o dva metry. Komunikace je široká standardně 5,5 metru a
dalších 7 metrů je úsek parkoviště, takže na 12 metrech se otočí všechna vozidla se zásobováním,
která sem v dnešní době jezdí.
Z občanů pan Musil
Když se tam dají stromy, tak tam tolik místa nebude.
Pan starosta
V návrhu je 7 parkovacích míst za sebou. Ta nebudou vždy plně obsazena. Dnes máme 4 parkovací
místa a v budoucnu bude dalších 15 parkovacích míst v tomto úseku.
Z občanů pan Ing. Svoboda
Jen upozorňuji na to, že každé vozidlo zásobování i každé osobní auto bude jezdit kolem
Kalášových. Stačilo by udělat jednosměrku v průjezdu mezi úřadem a hospodou a mnohonásobně
by se usnadnil provoz.
Pan starosta
To je sice pravda, ale je to šest nebo osm aut se zásobováním za den.
Z občanů pan Musil
Na co dělat parkovací ostrůvky? Proč utrácet obrovský peníze za blbosti?
Pan starosta
Pro to, aby tam neparkoval každý, jak chce.
Pan Ing. Sedlák – člen zastupitelstva
Já osobně si myslím, že Ostrov touto změnou získá náměstí. Získá nějaký přirozený střed obce,

který potřebuje, který si zaslouží. Nechápu občany Ostrova u Macochy a jejich potřebu jezdit do
obchodu 300 metrů autem.
Z občanů pan Musil
I zastupitel pan Vašíček jezdí každou sobotu nakupovat autem. Mně to nevadí, to je jeho věc.
Teď si představ, že to budeš muset celé objíždět.
Pan Ing. Sedlák – člen zastupitelstva
Ne každé auto musí jezdit kolem Kalášových.
Na náměstí budou dva vjezdy. Pokud někdo vjede od Perniců u hřbitova, tak nikdo neříká, že to
musí celé objet a vyjet u Kalášů. Může přeci odjet tím vjezdem u hřbitova. To platí i pro
zásobování. Oni to nemusí objíždět a projíždět úzkou zatáčkou.
Z občanů pan Musil
Když jede pekař od Sloupu a pak jede dolů, tak musí jet kolem Kalášů.
Ing. Sedlák
To není problém Ostrova u Macochy, kudy jede pekař.
Z občanů pan Musil
Vy tam nejste. Já tam jsem každý den a vidím to z okna.
Z občanů pan Ing. Svoboda
Nechápu myšlenku, že se může vyjet druhou komunikací. To se pojede otočit do Dvora a ze Dvora
zpět kolem obchodu?
Pan starosta
Velikost náměstí zůstane stejná. Budou tam tři navýšené obrubníky pro stromy a potom sedm
parkovacích míst před masnou a hospodou a parkovací místa k úřadu, která jsou hlubší asi o 1,5
metru. Myslím si, že jakékoliv auto, které bude chtít jet zpět vrchem, tak se tam otočí bez problémů.
Kdekoliv na náměstí se může otočit, to nebude jednosměrka.
Je to kolmé parkování, takže zásobování najede, couvne a otočí se zpět.
Z občanů pan Musil
Když tam budou zaparkovaná auta tak se neotočí.
Pan starosta
Je tam spousta parkovacích míst. Nikdy nebudou plně obsazená. Ani o víkendu tady tolik aut
neparkuje.
Pan Ing. Sedlák – člen zastupitelstva
To zásobování by se dalo vyřešit tak, že by jedno z míst mohlo být rozšířené a mohlo být označené jen pro zásobování. Mělo by dostačovat pro potřebu osmi aut zásobování, která tam za den přijedou.
Aby se tam komfortně zaparkovalo, vyložilo, otočilo a odjelo.
Z občanů pan Musil
To jsou pořád změny, zákazy a příkazy. Ať je to upravené, ale proč komplikovat lidem život?
Pan starosta
Můj názor je, že každou změnou dojde ke komplikaci něčeho. Na druhé straně zase získáme něco
jiné. Je výhoda, že budeme mít kousek pěší zóny. Každá maminka teď musí držet své dítě, aby se
náhodou nerozběhlo a neskočilo někomu do cesty.

Z občanů pan Musil
Přehnaná bezpečnost je zbytečná.
Pan starosta
Já věřím tomu, že spousta lidí to uvítá.
Z občanů pan Musil
Tak dejte na začátek Ostrova značku zákaz vjezdu.
Paní Mgr. Svobodová – členka zastupitelstva
Já jsem zastáncem jednosměrky mezi úřadem a hospodou.
Ještě jedna věc. Máme v prostoru u samoobsluhy pomník padlých a ten se má podle
předpředchozího zastupitelstva přesouvat na hřbitov. Tady by bylo potřeba vyvolat veřejnou diskusi
o tom, jestli se ten pomník přesune v rámci stávajícího parku, nebo na hřbitov.
Pan starosta
Naproti domu paní Mikuláškové by vedlo slepé rameno komunikace k jednotlivým domům a tam
by se měl pomník přesunout. Když se budou dít nějaké pietní akce, tak se nebude muset kličkovat
mezi auty.
To je samozřejmě na diskusi, jestli se pomník přesune tam, nebo na hřbitov.
Z občanů pan Ing. Svoboda
Já jsem kdysi navrhoval, aby se pomník Rudolfa Terera, což byla také oběť druhé světové války,
spojil s památníkem obětí druhé světové války i první světové války. Proč mít dva pomníky
padlých, když jde udělat jeden a umístnit ho na důstojnější místo.
Pan Mgr. Škvařil – člen zastupitelstva
Ve zpravodaji byl článek, že se tady trestuhodně opomíjí fakt, že tři desítky padlých jsou u hřbitovní
zdi a ostatní mají své místo na návsi. Drtivá většina obcí má pomník padlých. První válka, druhá
válka – všichni si zaslouží stejnou úctu. Tak se mi moc nelíbí, že pietní akce se dělají jen jedněm.
Připadá mi to jako nevděk těm ostatním padlým, kteří mají pomník na hřbitově. Myslím si, že by
bylo vhodné, abychom měli pomník jeden a důstojný, tak jak je to v ostatních obcích.
Pan starosta
To je dobrý příspěvek. Když jsme v minulosti řešili, jestli pomník přemístíme na hřbitov nebo ne,
tak jsme předpokládali, že se musí udělat nový pomník a spojit v jeden pro oběti první a druhé
světové války. Nemůžu s tím víc, než souhlasit.
Toto téma dnes neuzavřeme. Budu rád za názory více členů zastupitelstva. Stavba revitalizace
náměstí není na spadnutí, protože v současnosti nejsou žádné výzvy na dotace a bez nich se tato
stavba realizovat nedá. Rozsah prací přesahuje 10 milionů korun, na to naše prostředky nestačí. V
případě, že získáme nějaké dotační prostředky, tak budeme muset tuto stavbu rozdělit ještě na dvě
etapy. K tomuto se tedy ještě budeme dále vracet.
V 18:57 hodin se dostavil člen zastupitelstva JUDr. Pernica František.
Pan Ing. Sedlák – člen zastupitelstva
Mám jeden podnět. Zvážit umístění kontejnerů na tříděný odpad v podzemí. Je to z důvodu pořádku
a kapacity.

Pan starosta
Paní Mgr. Svobodová toto navrhovala na zasedání rady asi před půl rokem. Je to samozřejmě
elegantní řešení, ale je to finančně náročné v realizaci. Zásadním problémem, je to, že to v okolí
není rozšířeno, a nebude na to svozová technika. Ale prověřím to a budeme se tím dále zabývat.
Paní Mgr. Svobodová – členka zastupitelstva
Já jsem se tím problémem nedávno zabývala a diskutovala jsem o tom s panem Ing. Jančou z
MASky. On mě nasměroval na dotační titul MŽP, který je právě zaměřen na tyto tříděné odpady. Je
tam možnost získat dotaci až ve výši 85% na realizaci podzemních kontejnerů. Dotace není možné
čerpat na svozovou mechanizaci, ale jen na vybudování sběrných míst. V první řadě je třeba se
dohodnout se svozovou firmou, jestli jsou schopni zajistit vývoz.
Pan Ing. Sedlák – člen zastupitelstva
I když to svozová firma nyní není schopna vyvážet, tak by bylo dobré s tím počítat i při realizaci
náměstí. Když by se někdy v budoucnu změnily stroje svozové firmy a ta byla schopna to vyvážet,
tak být na to připraveni, aby se to dalo dodatečně vybudovat.
Jelikož nebyly žádné další dotazy, přešel pan starosta k dalšímu bodu.
K bodu č. 10 – Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru
Všichni zastupitelé obdrželi zápisy ze schůzí finančního a kontrolního výboru od ustavujícího
zasedání zastupitelstva.
Tento bod programu jsme zařadili proto, že audit, vzhledem k tomu, že procházíme bez chyb, což je
velká zásluha kolegyní z úřadu, hledá možná trochu zbytečné chybičky. Auditorkám se nelíbilo, že
výbory zřízené zastupitelstvem nemají zpětnou vazbu směrem do zastupitelstva. Z tohoto důvodu
jsem rozeslal veškeré zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru, které se konaly od
ustavujícího zasedání. Finanční výbory se schází dva týdny před zasedání zastupitelstva a kontrolní
výbor po zasedání zastupitelstva, kdy kontroluje nabytí usnesení.
Pan Mgr. Škvařil – člen zastupitelstva
V předloženém materiálu bylo také podepsání smlouvy se sběrným dvorem ve Vavřinci. Možná by
bylo vhodné tuto skutečnost rozšířit mezi občany, protože podle mé zkušenosti je ve Vavřinci
profesionální přístup. Je to tam dobře zařízené a funguje to. Řada občanů ani neví, že tam mohou
vozit odpad a čekají, až sem přijedou kontejnery na velkoobjemový odpad. Když máme tyto sběrné
dvory, a je možnost tam zdarma odvézt odpad ze stavby, tak je škoda to nevyužít. Lidé to vyváží
nesmyslně do lesa.
Pan starosta
To je pravda. Sběrný dvůr funguje dva roky a spolupráce funguje dobře. Odpad do určité váhy je
zdarma. Myslím si, že občané tuto službu využívají. Na druhé straně je dobré povědomí rozšiřovat.
Upozorníme na to ve zpravodaji. Již jsem o tom dvakrát ve zpravodaji psal, ale upozornit můžu
znovu.
Jelikož k tomuto bodu nebyly další dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 62/IV:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
zprávu o činnosti finančního a kontrolního výboru od ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse

Ostrov u Macochy.
Hlasování č. 10:

pro: 12

proti:0

zdržel se:0

K bodu č. 11 – Zpráva o činnosti Rady městyse Ostrov u M acochy
Veškeré podklady zastupitelé obdrželi.
Jelikož k tomuto bodu nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 63/IV:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady městyse Ostrov u Macochy od III. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u
Macochy.
Hlasování č. 11

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 12 - Dotazy, připomínky a podněty
Pan starosta
Dříve než otevřu diskusi, tak bych rád připomenul akce, které se od minulého zasedání
zastupitelstva uskutečnily.
Zateplovací práce staré školy a kulturního domu jsou hotové, veškeré finanční závazky jsou
vyrovnané. Mám na mysli závazky vzhledem ke stavebním pracím. Proplaceny jsou dotace ze
SFŽP. Tyto stavby se dokončují, doufám, že k dobrému pocitu většiny obyvatel obce.
Drobného zpoždění nabrala stavba zdroje vytápění na ZŠ. Je to pětimilionová stavba. V současné
chvíli byla zaplacena část, která se dělala do 30.6.2015. To je zhruba 1 milion korun. Byly
instalovány nové radiátory, částečně se provedly teplovodní rozvody tak, aby stavba nenarušovala
průběh vyučování. V současnosti se dodělává kotelna a připravuje se nosník na tepelná čerpadla.
Celé vytápění bude regulováno dálkově. První rok bude zřejmě ve fázi zkoušení. Podle zkušeností
vždy je první rok zkušební a po té to již funguje bez problémů.
První etapa průtahu obcí, jak jste jistě zaznamenali, byla dokončena. Byla i slavnostně otevřena za
účasti hejtmana. Byla to první dokončená stavba v Jihomoravském kraji, která byla financovaná ze
Státního fondu dopravní infrastruktury. Dobrá zpráva je, že bylo možné hned pokračovat na druhé
části silnice, kde je termín dokončení 31.10.2015. Zatím to jde podle harmonogramu a firma pracuje
dobře. Trochu to vázne na projekčních pracích.
My bychom chtěli příští rok navázat se stavbou chodníků, ale čekají nás problémy majetkoprávní i
technické. Jsou tam dva problémové úseky, tak uvidíme, jakým způsobem se nám to podaří vyřešit.
Dětské hřiště u kulturního domu jsem chtěl mít hotové do 31.8.2015. To se bohužel nepovedlo,
jelikož se muselo opakovat výběrového řízení na dodavatele. Během příštího týdne se tato stavbička
začne realizovat. Do 30.9. by mělo být hotovo.
Pan Mgr. Škvařil – člen zastupitelstva
Měl bych pár podnětů k areálu kulturního domu. Dětské hřiště u kulturního domu - chvála za to, že
se tam staví. Jen z profese zdůrazňuji, že je třeba dát pozor na zajištění provozu. Hřiště se stávají
postrachem ředitelů škol. Není problém hřiště zbudovat, ale zajistit provozní řád a hlavně vymezit
odpovědnost. Máme již pár naprosto katastrofálních případů, kdy si dítě narazí páteř a kdo to teď
zaplatí? Pokud nebude striktně stanovený dozor, na vlastní nebezpečí atd., tak ředitelé houfně
zavírají hřiště. Je třeba to důsledně právně ošetřit, aby se pak neplatilo milionové odškodnění, když
si tam někdo poškodí páteř. Docela se bojím i toho skate parku. I tam se stane úraz a je třeba, aby

obec byla kryta. Uzavřít pojistku. Nechci nějak strašit, ale již se takové případy staly.
Chválím zateplení kulturního domu, krásně prokoukl. Myslím si, že bude třeba najít v rozpočtu
finance na zázemí pro hasiče. Teď ty boudy vypadají, jako by tam sídlil nějaký slum.
Další věc je potok u kulturního domu. Jak se položily ty betonové panely, tak se krásně ukazuje, jak
se tam naplavují metráky nánosů. Pokud to necháme, tak ta investice bude zcela zmařena. Kluci
lopatami pracovali a za týden se posunuli o 5 metrů. Po prvním malém dešti nebylo poznat, že se
tam něco čistilo. Napadlo mě, že se po obci pohybuje spousta mechanizace, kterou by se potok dal
rychleji vyčistit. Mohlo by se stát, když by přišel větší déšť, že by se mohl mostek ucpat a voda by
se mohla vylít na kulturní dům. Nevím, jestli by nebylo vhodné tam udělat nějakou zádržnou
nádržku, kaskádu.
Pan starosta
Provozní řád u dětského hřiště samozřejmě zajistíme. Hřiště mimo školu jsou trochu v jiném
režimu.
Další podnět byla základna hasičů u KD. My už jsme se s hasiči o tom bavili, že bude dobré nějaké
vhodnější zázemí vybudovat. V rámci územního plánu se nebude moci nic jiného zbudovat, než
sklad. V letošním roce je ale jasnou prioritou oprava zbrojnice, na niž je vyčleněno 600.000,-Kč.
Budeme muset ještě posílit rozpočet o 150.000,-Kč tak, abychom naplnili dotační žádost. Troufnu si
říci, že v letošním a příštím roce se tam nic investovat nebude. Maximálně nějaká projekční
příprava. Když bude po té z čeho čerpat, tak se tomu nebráním.
Další věcí je potok. I já vnímám, že tam dochází ke splachu a počítám s tím, že pročišťování bude
muset pokračovat. Na druhé straně si myslím, že bezpečnost kulturního domu ohrožena není.
Pan Novotný – člen zastupitelstva
V souvislosti s budováním nového dětského hřiště bych upozornil, že přes hlavní silnici přechází
spoustu dětí a je to nebezpečné. Není tam přechod. U kulturního domu se schází spousta dětí na
tréninky hasičů, fotbalistů, teď tam bude další hřiště. Stálo by za to vybudovat na hlavní silnici
přechod.
Pan starosta
Docela nerad se stavím k budování přechodu. Museli bychom ho mít nasvícený a to tak, že to
osvícení je úplně jiné, než máme v obci. A provozní náklady s tím spojené jsou vysoké.
Pan Novotný – člen zastupitelstva
Z okolí kulturního domu se stává velké centrum, tak je nutno do budoucna s tím počítat.
Z občanů pan Musil
Nejlepší řešení je naučit děcka přecházet přes silnici.
Pan Mgr. Škvařil – člen zastupitelstva
Když je na hřišti zápas, tak je na přilehlé silnici dopravní kolaps. Záměr parkoviště nějak usměrnit.
Je zastavená ulice auty, vjezdy jsou zastaveny, je to tam nevyřešené. Parkoviště tomu pomůže.
Pan starosta
Parkoviště se již buduje. Je tam srovnaný povrch a brzy tam budou umístěny panely. V příštím roce
bych to chtěl zatravnit, tak aby se tam dalo najíždět.
Pan Mgr. Škvařil – člen zastupitelstva
Myslet také na dopravní značení.
Pan Jelínek – člen zastupitelstva
Když už je řeč o parkování, tak bych chtěl poukázat na určité nedostatky ze strany naší

(zastupitelstva), nebo na nedostatky nové části chodníku od kostela. Byla určitá kritika na chodník,
na pozemkové úpravy a na zatravnění. Jak víte, já do kostela nechodím. Ale je to strašné, když
máme chodník a lidi, kteří jdou v neděli do kostela, musí obcházet auta, která jsou zaparkovaná na
chodníku. Majitelé přilehlých domů mají jedno auto na chodníku a další dvě mají postavené na
trávníku. Když se dnes podíváte na nové trávníky, tak jsou tam vyjeté koleje. Když tam seču, tak je
sekačka hned zničená. Ale to nikoho nebolí. Kdyby to bylo v Blansku, tak zavolají odtahovou
službu a dotyčný zaplatí 3.000,-Kč. My to posečeme, samozřejmě, že to posečeme. Proč jsme to
vůbec zatravňovali? Mohlo se to celé vydláždit, aby tam stálo sedm aut. Každý má v domě průjezd,
že může zajet tam. Jenže tam mají dlažbu a tam kdyby kápl olej, tak by to museli umývat. To je
lepší zaparkovat na trávníku a rozjezdit ho. I dole u kostela, dvakrát jsme upozorňovali na to, že
auto musí lidi obcházet. To bychom měli také řešit.
Z občanů pan Musil
Jestli to není tím, že tu nejsou žádná parkovací místa.
Pan starosta
To máme ke každému domu udělat parkovací místa? My jsme udělali lidem vjezdy k domům. To se
týká celého úseku od kostela ke hřbitovu. V některých případech rozsah nebyl až tak velký. Ale v
některých případech se částka vyložená na vjezd nezastavila ani na 50.000,-Kč.
Nyní si občané stěžují, že je vytopíme. To je nesmysl. Dokonce jsem si vyslechl jednoho občana, že
ho už to vytopilo. My jsme vyloženě pro lidi udělali desetitisícové investice a nakonec je to terčem
kritiky. Pro mě je to smutné zjištění. Dnes lidé, kteří mají největší domy a dvory chtějí, abychom
pro ně udělali další parkovací plochy. Mají dvě auta, ale do garáže nezajedou.
Pan Musil
Já s Františkem Jelínkem souhlasím. Ale je špatné to, že jsou vyvýšené obrubníky a nedá se
parkovat u silnice.
Pan starosta
S vedoucí stavby jsem se nehezky domlouval, než se to zrealizovalo. Nakonec komunikoval jen po
telefonu. Oni na to mají normu a podle toho musí postupovat.
Z občanů paní Méslová
Já když jedu do Rájce, tak nesmím stát ani jedním kolem na chodníku, jinak by mě auto odtáhli.
Tady jde babička do kostela a nemůže projít po chodníku.
Pan starosta
Je pravda, že ty co tam stávají, jsem již obcházel a domlouval jim. Zatím je náprava jen u
některých.
Pan Jelínek – člen zastupitelstva
Kdyby to byl normální člověk a viděl, že je pozemek s trávníkem suchý, tak ať tam najede. Ale
když je to rozbahněné a po kolech tam zůstane 10 cm koleje? Běžte se na to podívat. A oni pak na
mě křičí:„To taky seseč, to je obecní! My to nebudeme dělat, až tam dáte hlínu.“ Až se tam dala
hlína a zatravnilo se to, tak oni to rozjezdí. Oprava sekačky pak přijde na 6.000,-Kč. To nikoho
nezajímá.
JUDr. Pernica – člen zastupitelstva
Co se týká parkování na chodníku, tak tato věc tady již byla jednou řešena za účasti Policie ČR.
Tenkrát byli napomenout pana Nejezchleba, když se budoval nový chodník ke kulturnímu domu.
Bylo to při příležitosti řešení přechodu přes hlavní silnici u Katru. Ta záležitost se řešila za účasti
Policie ČR a odboru dopravy. Závěr byl takový, že přechod vybudovat nelze, protože se jedná o

soukromý pozemek, ze kterého by se nastupovalo na silnici. Tam je problém nejen technický, ale i
právní. Část před Katrem je v soukromém vlastnictví.
Pokud se týká parkování na chodníku, tak ono to chce trochu více osobní odvahy a těm lidem tu
přednášku podat.
Pan starosta
Rozumnému pomůže přednáška, nerozumnému až pokuta. Přednášku jsem udělal, ale ne všude
jsem byl vyslyšen. Pokud nepadne první pokuta, tak se to asi nespraví.
Pan Jelínek – člen zastupitelstva
Ještě bych měl další připomínku. Nedávno byli ostrovští hasiči ve výjezdu. Když je problém,
dostaneme SMS z kraje a jedeme na zásah. Před dvěma měsíci došla SMS, že hoří les u Lipovce.
Tak jsme tam bloudili. Nevím, chtěl bych se dopátrat toho, jak je možné, proč to tady nejde. Je
smutné, když se sejde deset chlapů, jsou na zásahu, kde hoří les, ale hasiči nemají výstroj. Chlap
seděl v teniskách na loučce a čekal, až další chlap z lokální zásahovky vyjde a zuje boty a dá je
druhému. Dále mi není jasné to, když na začátku roku hasiči nafasovali za 23.000,-Kč pohonných
hmot a došlo k tomuto hašení, já byl odeslán pro pohonné hmoty. Za šest měsíců byly tyto pohonné
hmoty pryč. Výjezdů zas tolik nebylo. Stálo by za zvážení udělat kontrolu, jak se hospodaří s
pohonnými hmotami. Konkrétně k výjezdům. To by mě zajímalo a chtěl bych, aby se to objasnilo.
Říkám to veřejně, protože je důležité, aby jednotka byla vybavená. Inventář pohonných hmot, do
jakých aut se čerpá, kolik se vyjelo.
Pan starosta
U výstroje každoročně s hasiči řeším, co by chtěli koupit. Čerpáme dotace. Je pravda, že přišli noví
členové a ty není možné okamžitě plně vybavit.
Pan Mgr. Krbeček – člen zastupitelstva
Co se týká vybavenosti hasičů, to se za poslední roky zlepšilo. Plnohodnotné vybavení má 6 hasičů.
Pan starosta
Při letošní kontrole Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje došli k tomu, že
plnohodnotná výzbroj je jen pro oněch šest hasičů. Chtělo by to navýšit alespoň na devět.
Samozřejmě neříkám, že ne, ale to je výstroj za minimálně 30.000,-Kč pro jednoho. Bavili jsme se
o tom, že po té, co získáme dotaci, tak bude nakoupena. Letos se řeší oprava zbrojnice, tak aby tam
hasiči měli plnohodnotné zázemí. Teď směřujeme kroky tam, takže nemůžeme stihnout všechno
najednou. Musíme nyní pročerpat finanční prostředky určené na zbrojnici. Souhlasím s tím, že
výstroj je třeba doplnit.
Co se týká pohonných hmot, vím o tom od Franty Jelínka. Nechal jsem hasičům volnou ruku. Vím,
že hmoty byly čerpány na přípravu, cvičení atd. Od příštího roku to bude předmětem detailních
kontrol.
Na jedné straně hasiče káráme, ale je třeba je také brát pozitivně. Myslím si, že letos výjezdů bylo
dost, z větší části sice jen kvůli vosám. Konkrétně při požáru v lese bylo poznat, že připravenost
hasičů je na velmi dobré úrovni. Patří jim za to velký dík.
JUDr. Pernica – člen zastupitelstva
Já bych se chtěl dotázat na věc, která souvisí jak s čerpáním pohonných hmot, tak s výjezdy vozidel.
Je problém, kdy jsou tady vozidla, která patří organizaci a vozidla, která patří obci. Chci se dotázat,
zda u vozidel, která patří obci, jsou psány příkazy k jízdě a kdo je podepisuje? Protože v
předminulém volebním období jsem tvrdě prosazoval, aby každý výjezd byl podepsán starostou
nebo místostarostou. Samozřejmě se to neobešlo bez diskusí kolem toho. Ale ono to má
konsekvence v tom, že pokud by se něco stalo v případě výjezdu, bez souhlasu tohoto pověřeného
zaměstnance, tak je to na triko toho, kdo to vozidlo bez souhlasu používá. Tady ta záležitost je třeba

vyřešit a dát tomu řád.
V obci se už vypráví, jak to vlastně je, kolik hasičů je na jedno auto? V Ostrově to spíše vypadá tak,
kolik aut na jednoho hasiče. Věc je opravdu vážná. Došlo to tak daleko, že se na rande jezdí
hasičským vozem.
Pan starosta
Má to dvě roviny samozřejmě. Vozidla obecní, což je například nově zakoupené cisternové vozidlo,
kterým se vyjíždí k zásahům, nebo na cvičení. Pak jsou samozřejmě auta, která jsou majetkem
sboru a to je problémem sboru. To je samostatná organizace. Mají označení hasiči, proto dochází k
mýlkám. Co se týká vozidel v majetku obce, tak ty vyjíždějí na mé povolení.
Pan Mgr. Krbeček – člen zastupitelstva
Abych to upřesnil. Hasiči používají dvě obecní auta. Je to cisterna šestimístná a Avia. Při výjezdu se
používají tyto auta. Měli jsme Tranzit, ten je již prodán. Pořídili jsme místo něj většího
devítimístného. Tyto dvě vozidla jsou majetek SDH. To je odpověď na otázku, kolik hasičů je na
jedno auto.

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