ZÁPIS
o průběhu VI. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
konaného dne 13.12.2019 v 18:00 hodin v klubovně hasičské zbrojnice.
K bodu č. 1 – Zahájení
Pan starosta Ing. Ondřej Hudec zahájil VI. 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 zastupitelstva, jedná se o nadpoloviční většinu, takže zastupitelstvo je
usnášení schopné.
Omluveni jsou: Mgr. Škvařil Josef, Zdeněk Musil
Přítomni jsou 4 občané.
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 81/VI:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy určuje Hanu Florkovou sčitatelkou hlasů při jednání
VI. 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 připomínky ani doplňující návrhy, nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení 82/VI:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
program VI. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.












Zahájení, určení zapisovatele a sčitatele
Schválení programu
Schválení ověřovatelů zápisu
Vyhláška o poplatku za komunální odpad a pravidla motivačního systému
Vyhláška o místním poplatku z pobytu
Vyhláška o místním poplatku ze psů
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1689/7
Výkup pozemku p.č. 1647/67
Rozpočtové opatření č. 8,9 a 10
Schválení investičního příspěvku pro ZŠ
Rozpočtová opatření č. 11










Plnění rozpočtu 1-10/2019
Rozpočet městyse na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021–2023
Přesun busty Rudolfa Terrera
Zpráva o činnosti rady městyse
Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru
Dotazy, připomínky a podněty
Závěr

Hlasování č. 2:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 3 – Schválení ověřovatelů zápisu
Pan starosta navrhl na ověřovatele zápisu paní Mgr. Evu Kalovou a pana Jaroslava Sedláka.
Jelikož nebyly vzneseny další doplňující návrhy a navržení zastupitelé souhlasili, nechal pan
starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení 83/VI:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
určuje
Mgr. Evu Kalovou a Jaroslava Sedláka
ověřovateli zápisu z VI. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.
Hlasování č. 3:

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 2

K bodu č. 4. – Vyhláška o poplatku za komunální odpad a pravidla motivačního systému
Pan starosta
Jde o velice podobnou vyhlášku, v podstatě je to jen částečná inovace vyhlášky původní.
Důležité body, které se změnily:
Navýšení základní sazby poplatku. Navrženo je zvýšení o 20,-Kč, z původní částky 520,-Kč na
částku 540,-Kč. A to z toho důvodu, aby byla zachována co možná největší sleva pro účastníky
motivačního programu. Chceme udržet 10,-Kč za eko bod. Takto by vzrůstal rozdíl v placení mezi
těmi, co třídí a těmi, co netřídí.
Další důležitá věc je zastropování maximální slevy do 70%. To znamená, že ti, co by nejvíce třídili,
zaplatili jen 30% z poplatku, což je 162,-Kč. Slevy, které vychází na tento rok by přesáhly cca
200.000,-Kč.
Protože návrh vyhlášky nám dělala dodavatelská firma, která nám ji zaslala těsně před odesláním
materiálů zastupitelům, tak mně uniklo, že tam nejsou zapracována osvobození, které jsme
pravidelně měli v původních vyhláškách. Navrhuji tedy doplnit do vyhlášky osvobození
novorozenců do jednoho roku, obyvatel na ohlašovně a osvobození občanů, kteří pobývají alespoň
8 měsíců mimo ČR.
Člen zastupitelstva pan Jaroslav Sedlák
Osvobození občanů, kteří jsou 8 měsíců mimo ČR, to je v součtu?
Pan starosta
Ano, je to v součtu. Pro osvobození musí doložit čestné prohlášení.

Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 84/VI:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
- předložený návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- pravidla k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství („MESOH“)
v Ostrově u Macochy č. 2/2019 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 4:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 5 – Vyhláška o místním poplatku z pobytu
Pan starosta
Tato vyhláška se musí nově schválit, protože došlo k legislativním změnám. Doposud to byla
vyhláška o místních poplatcích, ze které jsme oddělili vyhlášku za psy a vyhlášku z pobytu.
Ve vyhlášce o místním poplatku z pobytu bude sazba 10,-Kč na osobu a noc. Osvobození od
poplatku je tam celá řada, což jsou osvobození ze zákona.
Jelikož nebyly dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 85/VI:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
předložený návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu
Hlasování č. 5:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 6 – Vyhláška o poplatku ze psů
Pan starosta
Poplatek za psa se nemění. Sazba za jednoho psa je 200,-Kč, za každého dalšího 250,-Kč. Mění se
splatnost poplatku. Splatnost byla doposud do konce února, ale nebyla dodržována. V nové
vyhlášce je splatnost do konce června.
Další novinkou je osvobození od poplatku držitelům ZTP.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 86/VI:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
předložený návrh Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku ze psů
Hlasování č. 6:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 7 – Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1689/7 (místní komunikace
„Hejnovka“).
Pan starosta popsal místo na mapě.
Pan Jaroslav Sedlák
Tam dál je plot, je tam oprávněně? Komu ten pozemek patří?
Pan starosta
Ten pozemek patří někomu jinému, než je využívaný. Patří sousedům.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 87/VI:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1689/7 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 7:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 8 – Výkup pozemku p.č. 1647/67
Pan starosta
Jedná se o jeden z pozemků v prostoru neudržované louky mezi KD a rybníkem. Tento pozemek
sousedí s pozemkem ve vlastnictví obce (p.č.1647/66).
Pan starosta ukázal pozemek na mapě.
Majitele pozemku jsem oslovil, protože obec vlastní sousední pozemek a chtěli bychom tyto
pozemky rozšířit a nějakým způsobem s nimi naložit.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 88/VI:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
výkup pozemku p.č. 1647/67 za cenu 20Kč/m2 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 8:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 9 – Rozpočtová opatření č. 8,9 a 10
Rozpočtové opatření č. 8 bylo schváleno Radou městyse 30.9.2019.
Příjmy zvýšeny celkem o 134.000,-Kč
70.000,-Kč – Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování komunálního odpadu
41.000,-Kč – Ostatní přijaté transfery (dotace z úřadu práce na pracovníka na veř. prostranství)
15.000,-Kč – Les
8.000,-Kč - Pohřebnictví

Výdaje sníženy o:
-62.000,-Kč – Silnice
-19.000,-Kč – Ostatní záležitosti kultury (peníze byly přesměrovány na jiný paragraf)
Výdaje zvýšeny o:
50.000,-Kč – Knihovna
19.000,-Kč – Ostatní záležitosti kultury
100.000,-Kč – Kulturní dům
41.000,-Kč – Veřejné prostranství (dotace z úřadu práce)
5.000,-Kč – Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
Výdaje celkem zvýšeny o 134.000,-Kč
Rozpočtové opatření č. 9/2019 bylo schváleno Radou městyse dne 31.10.2019.
Příjmy celkem zvýšeny o 2.472.600,-Kč
2.472.600,-Kč – Průtokové dotace pro ZŠ a MŠ.
Výdaje zvýšeny:
2.472.600,-Kč – Průtokové dotace pro ZŠ a MŠ
4.000,-Kč – Pohřebnictví
31.000,-Kč – Místní správa
Výdaje sníženy:
-35.000,-Kč – Silnice
Výdaje celkem zvýšeny o 2.472.600,-Kč.
Rozpočtové opatření č. 10 bylo schváleno Radou městyse 28.11.2019
Příjmy zvýšeny o:
30.400,-Kč – Daň z hazardních her
1.246.300,-Kč – Průtoková neinv. dotace pro ZŠ a MŠ
219.900,-Kč – Průtoková neinv dotace pro ZŠ a MŠ
76.000,-Kč – Les (prodej dřeva)
10.800,-Kč – Veřejné prostranství
Příjmy celkem zvýšeny o 1.583.400,-Kč
Výdaje sníženy o:
-321.200,-Kč – Odvádění a čištění odpad. vod
Výdaje zvýšeny o:
2.200,-Kč – Cestovní ruch
321.200,-Kč – Pitná voda (Částka byla zvýšena na úkor kanalizace. Důvod je ten, že na rozšíření
vodovodu u hasičky se finančně podílí obec)
219.900,-Kč – Průtoková neinv dotace pro ZŠ a MŠ
1.246.300,-Kč . Průtoková neinv. dotace pro ZŠ a MŠ
20.000,-Kč - Knihovna
5.000,-Kč – Kino
70.000,-Kč – Sběr a svoz komun. odpadů
20.000,-Kč – Podporované byty
Výdaje celkem zvýšeny o 1.583.400,-Kč.

Člen zastupitelstva pan JUDr. František Pernica
Chtěl bych se zeptat, za kolik se prodává dřevo? Zda by nebylo vhodné snížit cenu dřeva z toho
důvodu, že dlouho leží na skládce. Na druhé straně lidé v Ostrově topí pneumatikami a nevím, čím
ještě.
Pan starosta
Jen těžba a manipulace stála 400,-Kč za m3. V současné chvíli dřevo prodáváme za 600,-Kč a moc
rychle neubývá. Les nám schne dále. Pro příští rok zvažujeme, že bychom občanům Ostrova nabídli
samotěžbu, pokud o to bude zájem. Samozřejmě za úplně jiných podmínek. I to bude finančně
nevýhodné, protože zalesnění je drahé. Doufám, že během příštího roku se dřeva, co je vytěžené,
zbavíme.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 89/VI:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
schválená rozpočtová opatření č. 8, 9 a 10 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 9:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 10 – Schválení investičního příspěvku pro ZŠ
Pan Starosta
Základní škola požádala o investiční příspěvek ve výši 100.000,-Kč na dofinancování projektů
podpořených z dotačních programů z EU. Škola investovala do rekonstrukce keramické dílny,
internetu a do lesní školky.
Škola zažádala radu o schválení toho, aby se 200.000,-Kč převedlo z rezervního fondu do
investičního fondu. K této částce bychom připočetli dalších 100.000,-Kč, na kterých bychom se
podíleli z rozpočtu.
Pan ředitel školy Mgr. Karel Hasoň, PH.D.
Investice byly na keramiku a lesní školku. Celkově tyto investice vyšly na necelé 4 mil Kč.
Spoluúčast je 10 - 15%. Částečně bychom na to použili rezervní fond a částečně příspěvek.
Člen zastupitelstva pan František Jelínek
Já bych se chtěl pana ředitele zeptat něco k lesní školce. Zajímalo by mě, jaké náklady jsou na lesní
školku? Kolik ročně stojí těch deset dětí, co tam chodí? Nikdo se zatím o to nezajímal a mě by to
zajímalo. Postavila se jurta, udělalo se oplocení, naváží se tam dřevo, strava a chodí tam jen 10 dětí.
Kolik stojí náklady na provoz?
Pan starosta
Nemyslím si, že Vám pan ředitel řekne z hlavy přesnou kalkulaci. Dětí tam určitě chodí víc než 10.
Pan František Jelínek
Já to sleduji již měsíc. Chodilo tam 12 dětí a poslední dobou jen 10.
Pan Mgr. Karel Hasoň, PH.D.
Čísla nemám v hlavě, můžeme se domluvit na někdy jindy, že bych donesl kalkulaci. To číslo deset
žáků skutečně není pravda. Zapsaných je 24 žáků, takže kapacita je obsazena. Když je ve třídě 24
dětí, tak to utáhne 2 úvazky, které tam máme a které platíme ze státního rozpočtu.
To, co tady zaznělo, ty počty 10 dětí, tak je to tak, že ne všechny děti chodí pravidelně každý den.

Je tam nějaká nemocnost. Rodiče dětí navíc oproti jiným školkám doplácí 1.000,-Kč měsíčně navíc,
protože se tam dováží strava, dřevo na topení. Tyto zvýšené náklady jsou z toho hrazeny

Pan starosta
Prosím o zaslání kalkulace do příštího zastupitelstva.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 90/VI:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
investiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy ve výši 100.000,-Kč.
Hlasování č. 10:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 11 – Rozpočtové opatření č. 11
Návrh rozpočtového opatření byl rozdán před zasedáním zastupitelstva.
Příjmová část je celkově ponížena o -187.800,-Kč je kalkulace k dnešnímu dni. Je více než
pravděpodobné, že nějaké daňové příjmy do konce roku přijdou.
Ve výdajové části je započítáno to, co očekáváme, že v letošním roce zafinancujeme. Zde by ty
částky měly být konečné.
Výdaje celkem sníženy o -5.368.200,-Kč.
Když od toho odečteme 187.800 z příjmové části, tak by se tímto rozpočtovým opatřením zlepšilo
financování. Zůstatek by byl o 5.180.400,-Kč vyšší než je doposud v několikrát upravovaném
rozpočtu.
Pan JUDr. František Pernica
Já se domnívám, že by zasluhovaly vysvětlit kapitoly 2212 Silnice, z jakého důvodu to nebylo
vyčerpáno? Dále veřejné osvětlení, kde byla pravděpodobně oprava veřejného osvětlení u hřbitova.
Pan starosta
Silnice – zde bylo v plánu, že se bude realizovat komunikace Na skále. V průběhu stavebního řízení
si Vodárenská a.s. vyžádala, že v celém úseku komunikace se opraví vodovod a tam, kde dnes
vodovod není, tak tam se rozšíří. To je ta investice obce – rozšíření vodovodu. Toto zdrželo
výstavbu komunikace tím způsobem, že se nejdříve čekalo na vyřízení stavebního povolení na
rozšíření vodovodu. Stavební práce probíhaly od konce září do konce listopadu. Už se ale nestihla
realizovat komunikace. Z toho důvodu nebyly vyčerpány finanční prostředky. S prostředky se
počítá na příští rok, kdy je s dodavatelem uzavřena smlouva. Hned zjara by měly být zahájeny
stavební práce.
Veřejné osvětlení, tam byl dlouhodobý problém. Než se dělala optimalizace sítě veřejného
osvětlení, tak všechno bylo napájeno ze 4 odběrných míst. V rámci optimalizace se to snížilo na dvě
odběrná místa. Centrální odběrné místo, kde je regulátor napětí, který regulací napětí snižuje
spotřebu a tím vykazuje úspory el. energie. Toto místo je u hasičské zbrojnice. Síť nebyla dobře
nakonfigurovaná, to znamená, že některé větve byly přetížené, proto se musely zvýšit jističe. Byli
jsme domluveni, že jak to bude možné, tak síť se na několika bodech přepojí tak, aby se těm dvěma
přetíženým větvím ulevilo. Tam teklo 18A a 16A, což je obrovská cifra. Rozklíčování a přepojení
větví a oprava VO u hřbitova vyšlo zhruba na 100.000,-Kč.
Teď se na tom pracovalo. To je částečně to navýšení u veřejného osvětlení.

Usnesení 91/VI:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
rozpočtové opatření č. 11 podle předloženého materiálu
zmocňuje
Radu městyse Ostrov u Macochy provedením rozpočtového opatření v roce 2019 dle skutečných
příjmů a výdajů v libovolné výši
ukládá
Radě městyse Ostrov u Macochy předložit na vědomí Zastupitelstvu městyse schválené rozpočtové
opatření
Hlasování č. 11:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 12 – Plnění rozpočtu 1-10/2019
Pan starosta
Plnění rozpočtu je za prvních deset měsíců. S některými položkami se do současnosti poměrně dost
hýblo, takže již je to skoro historická věc. Z tohoto dokumentu je patrné, jak se hospodařilo
v prvních 10 měsících.
Příjmy celkem: 20.919.287,54
Daňové příjmy byly v 80% nominální hodnoty na celý rok. To znamená, že v rámci rozpočtu byly
navrženy pravděpodobně správně. Tyto příjmy by měly být naplněny a možná i lehce navýšeny
oproti rozpočtu.
Ve výdajové části došlo k několika navýšením. Upřesním pouze významnější položky.
Pozemky – tak, jak se vykupovalo z důvodu pozemkových úprav, tak se částka přiblížila k milionu
Kč.
Silnice – tady jsme měli ke konci desátého měsíce plnění asi 400.000,-Kč. Drtivá většina je za
úhradu na projektovou dokumentaci asi 300.000,-Kč, na rekonstrukci celkem šesti úseků. To jsme
hradili po nabytí právní moci stavebního povolení.
Co nebylo naplněno, je odvádění a čištění odpadních vod. To je v podstatě dešťová kanalizace, se
kterou se počítalo v souvislosti s rekonstrukcí komunikací. Protože se stavba místních komunikací
opozdila, tak se nerealizovala ani dešťová kanalizace.
Několikrát byla navýšená položka na základní škole, ale jak již bylo řečeno, je to z důvodu čerpání
dotací na jednotlivé projekty.
Dále byla několikrát navýšena položka kulturní dům, to bylo z důvodu oprav vstupní části, které se
vyšplhaly na 1.400.000,-Kč. To bylo částečně hrazeno z dotace.
Výdaje celkem: 15.821.664,05
Příjmy: 20.919.287,54
Výdaje: 15.821.664,05
Splátky úvěrů: -666.669,Přebytek z minulých let: -4.430.954,49
Financování celkem: -5.097.623,49
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 92/VI:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
plnění rozpočtu městyse za období 1-10/2019 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 12:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 13 – Rozpočet městyse na rok 2020

Paragraf

1012
1031
2143
2341
3119
3314
3319
3412
3613
3631
3632
3639
3725
3745
3769
4357
6171
6310

Položka

PŘÍJMY

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1361
1381
1511
2451
4111
4112
4116
4122
4216
4222

Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek z pobytu
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitých věcí
Splátky půjčených prostředků od přísp. organizací
Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR
Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Ostatní invest.přijaté transf. ze státního rozpočtu
Investiční přijaté transfery od krajů
Podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potrav.
Pěstební činnost
Cestovní ruch
Vodní díla v zemědělské krajině
Základní škola
Činnost knihovnická
Ostatní záležitosti kultury
Sportovní zařízení v majetku obce
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Využívání a zneškodňování komun. odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní správa v ochraně životního prostředí
Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Schválený Skutečné/
Návrh
rozpočet
očekávané
rozpočtu
2019
plnění 2019 na rok 2020
4 200 000
4 350 000
4 500 000
70 000
95 000
90 000
330 000
410 000
400 000
3 500 000
3 800 000
3 800 000
120 000
66 700
100 000
8 500 000
8 550 000
9 150 000
380 000
460 000
420 000
30 000
29 000
30 000
10 000
15 000
10 000
15 000
2 000
1 300
2 000
10 000
12 300
15 000
14 700
15 000
70 000
75 500
70 000
450 000
450 200
450 000
1 850 000
29 000
372 300
383 400
383 400
873 400
492 900
2 985 800
31 000
9 000
57 800
16 600
10 000
263 500
10 000
3 000
6 900
5 000
4 300
4 300
4 300
35 100
1 000
1 600
1 000
96 300
15 000
15 000
15 000
250 000
250 000
250 000
89 800
3 000
10 700
5 000
1 500
100 000
160 000
150 000
20 000
30 800
20 000
2 500
202 500
190 000
202 500
4 000
3 100
4 000
1 500
1 500
1 500

PŘÍJMY

celkem

18 687 600

26 190 600

20 120 300

-877 100
-1 300 000

-6 292 000
-1 300 000

2 078 800
-1 000 100

celkem

-2 177 100

-7 592 000

1 078 700

mezisoučet (P+-F=V)

16 510 500

18 598 600

21 199 000

8115
8124

Zapojení přebytku z minulých let
Splátka úvěrů od ČS

FINANCOVÁNÍ

Paragraf

1012
1019
1031
2143
2212
2219
2292
2310
2321
2333
3119
3119
3119
3314
3319
3326
3330
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3421
3429
3613
3631
3632
3633

VÝDAJE

Podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potrav.
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj
Pěstební činnost
Cestovní ruch
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Dopravní obslužnost
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly
Úpravy drobných vodních toků
Ostatní záležitosti základního vzdělání
z tohoto pol. 5331 - příspěvek ZŠ
z tohoto pol. 6351 - příspěvek ZŠ
Činnost knihovnická
Ostatní záležitosti kultury
Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist.povědomí
Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mláděže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

Schválený Skutečné/
rozpočet očekávané
plnění
2019
2019
600 000
950 000
7 000
7 000
100 000
140 000
75 000
95 000
4 000 000
450 000
1 000 000
70 000
55 100
55 100
180 000
850 000
1 000 000
200 000
30 000
12 000
2 100 000 7 150 000
1 400 000 1 400 000
100 000
100 000
180 000
50 000
155 000
30 000
70 000
70 000
30 000
26 200
15 000
15 000
70 000
75 000
50 000
70 000
1 100 000 2 100 000
60 000
60 000
30 000
10 000
32 000
35 000
150 000
90 000
250 000
330 000
10 000
12 000
40 000

Návrh
rozpočtu
na rok
2020
1 000 000
7 000
100 000
75 000
6 400 000
1 000 000
56 000
850 000
1 000 000
30 000
2 700 000
1 400 000
100 000
60 000
200 000
140 000
30 000
20 000
70 000
50 000
850 000
60 000
30 000
32 000
250 000
250 000
10 000

3635
3639
3721
3722
3723
3745
4357
4359
4379
5212
5512
5512
5213
6112
6117
6171
6310
6399
6402
VÝDAJE
celkem

Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez. a komun.)
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. rež.
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Ostatní služby a činnost v oblasti soc. prevence
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana - dobrovolná část
Sbor dobrovolných hasičů (příspěvek na činnost)
Krizová opatření
Zastupitelstva obcí
Volby do EP
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje finančních operací
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let

50 000
13 200
30 000
450 000
90 000
1 100 000
25 000
20 000
220 000
1 000
200 000
80 000

700
13 300
20 000
520 000
135 000
1 050 000
15 200
15 000
226 500

300 000
16 800
30 000
530 000
140 000
1 200 000
25 000
20 000
233 500

270 000
80 000

1 360 000

200 000
60 000
1 000
1 300 000

1 250 000
21 400
1 550 000 1 650 000
12 700
15 000
66 700
100 000
44 800
7 700
18 598
600 21 199 000

1 500 000
10 000
120 000
7 200
16 510
500

Pan starosta upřesnil některé významnější položky v příjmové a výdajové části.
Daňové příjmy jsou ve stejné výši, jakou predikuje Ministerstvo financí pro naši obec. To znamená,
že do příštího roku by tyto příjmy měly mírně růst. Myslím si, že budeme rádi, pokud dosáhnou
výše, jakou máme narozpočtovanou.
Výdaje:
První položka – Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potrav. - jsou prostředky, které by měly
sloužit pouze na výkupy pozemků. Původně jsme plánovali, že to bude plocha za bytovkami, kde bychom
chtěli ve výkupu pozemků pokračovat dál. Vypadá to, že budeme muset v současné chvíli, z důvodu
pozemkových úprav, vykoupit ještě nějaký hektar v rámci nezastavěného území obce tak, abychom měli
dostatečnou kapacitu na polní cesty, aleje atd.
7.000,-Kč – Dotace pro včelaře.
100.000,-Kč – Pěstební činnost (les), tato částka se zřejmě bude v průběhu roku navyšovat (jak budeme
prodávat dřevo).
6.400.000,-Kč – Silnice, prostředky na komunikaci Na skále a K lesíčku, které bychom chtěli v příštím
roce realizovat.
850.000,-Kč – Pitná voda. V rámci toho, že Svazek vodovodů a kanalizací opravoval vodovod, my jsme
na to přispěli a podařilo se domluvit se svazkem , že by zafinancovali zemní práce, které by se týkaly
budoucí komunikace. To je zhruba 500.000,-Kč + 100.000,-Kč za vícepráce, které bude platit obec.
Jestliže svazek převezme financování k těmto zemním pracím, tak my svazku tu částku zaplatíme bez
DPH. Tím ušetříme cca 100.000,-Kč.
1.000.000,-Kč – Odvádění a čištění odpadních vod. To jsou prostředky, které se předpokládají za
dešťovou kanalizaci v obou úsecích místních komunikací.
140.000,-Kč – Činnost registrovaných církví. Zde jsem předběžně domluven s panem farářem, že je třeba
na faře opravit půdní prostory, proto by v příštím roce žádala o vyšší příspěvek s tím, že další rok bychom
jim nedávali žádný příspěvek.
850.000,-Kč – Sportovní zařízení v majetku obce. 450.000,-Kč jsou běžné výdaje v kulturním domě,
zbytek je zejména na opravu toalet s přístupem od hasičského hřiště plus další drobné opravy.

300.000,-Kč – Územní plánování. Zde předpokládáme, že by měla být dopracována územně plánovací
dokumentace, kterou nám dodává pan Ing. Kočiš.
233.500,-Kč – Ostatní služby a činnost v oblasti soc. prevence. To je předpokládaný příspěvek městu
Blansko na sociální prevenci. Částka je navýšena o 3.500,-Kč, protože nám před zasedáním došla
kalkulace z města Blanska na příští rok.
Tento rozpočet je navrhovaný, jako schodkový o zhruba 2 miliony Kč. V letošním roce se
nerealizovala komunikace, kterou jsme měli naplánovanou, proto letošní rozpočet bude přebytkový
minimálně o 6 milionů Kč. Zůstatek na konci roku by se mohl pohybovat okolo 9 milionů Kč.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 93/VI:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
- rozpočet městyse Ostrov u Macochy na rok 2020 s:
- příjmy ve výši
20 120 300,-Kč
- výdaji ve výši
21 199 000,-Kč
- financování ve výši -1 078 700,-Kč
- závazné ukazatele rozpočtu v členění dle paragrafů rozpočtové skladby včetně finančního vztahu
ke zřízení příspěvkové organizaci podle předloženého materiálu
pověřuje
Radu městyse Ostrov u Macochy prováděním:
- rozpočtových opatření v částkách do výše změny financování 600 000,-Kč (včetně)
v jednotlivých případech
- všech rozpočtových opatření na účelově přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních
fondů, z Evropské unie, z rozpočtu Jihomoravského kraje a jiných veřejných rozpočtů
ukládá
Radě městyse Ostrov u Macochy:
- provést, prostřednictvím úřadu městyse, rozpis rozpočtu na rok 2020
T: 29.2.2020
- předkládat na vědomí Zastupitelstvu městyse schválená rozpočtová opatření
Hlasování č. 13:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 1

Zdržel se pan JUDr. Pernica František
K bodu č. 14 – Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2023
Pan starosta
Ve výhledu schválně nechávám minulé roky, aby bylo povědomí o tom, jak se rozpočet vyvíjel pět
let zpátky. Zajímavý je první řádek, kde můžeme zjistit, jaké byly zůstatky finančních prostředků
k 1.1. jednotlivých roků. Naše rozpočty jsou nastaveny dlouhodobě velice dobře, protože provozní
výdaje jsou poměrně nízké a postupně se snižuje i zaúvěrování obce. K 1.1.2019 byla jistina na
úvěrech 4.200.000,-Kč, k 1.1.2020 budeme na úvěrech dlužit 3.000.000,-Kč a o rok později
2.000.000,-Kč. Poměrně rychle se blížíme k doplacení všech úvěrů. V současné době, co se týká
ekonomického zdraví, je na tom naše obec dobře. Zhruba 50% příjmů jsou prostředky, které je

možné použít na rozvojové projekty, čímž se může pochlubit jen velmi málo obcí v okolí.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 94/VI:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2023 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 14:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 15 – Přesun busty Rudolfa Terrera
Pan starosta
Tento bod jsme již probírali na několika zastupitelstvech. V průběhu posledního čtvrtletí byla
zveřejněna anketa ve zpravodaji, kde se mohli občané vyjádřit.
Výsledky ankety o přesun busty Rudolfa Terrera:
Pro přesun – 28 anketních lístků – (31 lidí)
Proti přesunu – 27 anketních lístků – (32 lidí) + ZO KSČM
Je to hodně vyrovnaný stav. Vypíchnul bych z toho asi tři anketní lístky, u kterých vnímám, že mají
trochu jinou uvažovací hodnotu než ty ostatní.
Lístky proti přesunu. Oslovil jsem paní Nejezchlebovou, jakožto rodinou příslušnici, která
odevzdala lístek, že je proti přesunu. Když jsem se s ní o tom bavil, tak říkala, že by chtěla, aby
pomník zůstal na místě. Paní Nejezchlebovou jsem zval na zastupitelstvo, ale ona říkala, že veškeré
své myšlenky bude tlumočit po členovi zastupitelstva Mgr. Josefovi Škvařilovi, který se dnes
bohužel omluvil.
Hromadný nesouhlas s přesunem busty zaslala místní organizace KSČM, její členové se také
samostatně vyjadřovali v anketních lístcích.
Další názor z druhé strany je od pana Valéra Kováče, který je autorem pomníku vedlejšího. On se
přiklání k přesunu na důstojné místo.
S většinou lidí, co odevzdali lístek, tak jsem se o tom snažil bavit. Čekal jsem, že toto téma bude
bouřlivější. Tím, že to skončilo vyrovnaně, tak každý může svobodně říci svůj názor.
Kolem usnesení, které jde z rady byla obsáhlá diskuse, kdy to skončilo hlasováním 3 pro přesun a 2
proti přesunu.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení :
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
přesun busty Rudolfa Terrera do parku na Končinách
Hlasování č. 15:

pro: 7

Proti hlasoval pan JUDr. František Pernica
Usnesení nebylo přijato.

proti: 1

zdržel se: 5

K bodu č. 16 – Zpráva o činnosti rady městyse
Pan starosta
Veškerá usnesení rady jsem zasílal zastupitelům a jsou také vyvěšeny na webových stránkách
městyse.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 95/VI:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady městyse Ostrov u Macochy od V. zasedání Zastupitelstva městyse
Ostrov u Macochy
Hlasování č. 16:

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 2

K bodu č. 17 – Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru
Pan starosta
Protokoly o činnosti jsem zasílal zastupitelům.
Chtěl bych poděkovat členům výborů, že tak dobře fungují. Z jednání si odnáším celou řadu
podnětů.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
V 19:10 hodin se vzdálil člen zastupitelstva pan František Jelínek.
Usnesení 96/VI:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
zprávu o činnosti finančního výboru a kontrolního výboru od ustavujícího zasedání Zastupitelstva
městyse Ostrov u Macochy
Hlasování č. 17:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

V 19:15 se pan František Jelínek se vrátil.
K bodu č. 18 – Dotazy, připomínky a podněty
Pan starosta
Jen přiblížím to, co se v obci za poslední čtvrtletí událo.
Všechny rozdělané stavby se ukončily před minulým zasedáním. Oprava elektroinstalací v ZŠ,
opravy v kulturním domě a další spíše menší stavby. Šetřili jsme spíše na následující roky. Musím
připomenout také výkupy pozemků, které v letošním roce zatížily obecní kasu.
Z komunikace byla doposud realizovaná jen zasakovací akumulační jímka Na skále, kterou firma
udělala při tom, když už se dělal vodovod. Oprava, obnova a rozšíření vodovodu vyšlo na
1.560.000,-Kč. Obec bude platit zhruba 350.000,-Kč, což je za rozšíření vodovodu tam, kde
doposud nebyl. Svazek vodovodů a kanalizací za obnovu vodovodu zaplatí 770.000,-Kč. K tomu se
musela připojit i Vodárenská a.s., která za opravu zbylé části vodovodu zaplatí dodavateli 440.000,Kč. Celkem částka překročila 1,5 milionu Kč bez DPH. Na druhou stranu je dobře, že vodovod tady
bude v pořádku a nebude se do nové komunikace do budoucna kopat. Větev od hasičky dolů byla
poruchová. Vsakovací jímka byla realizovaná, montáž a prefabrikát jsou již dodavateli zaplaceny.
K pozemkovým úpravám bylo svoláno jednání sboru zástupců, kde jsem byl nemile překvapený,

protože za půl roku se toho moc nezměnilo. Dodavatelská firma, která zajišťuje pozemkové úpravy,
zažívá velkou personální obměnu. Dozvěděli jsme se jen to, že i přes to, že jsme asi 5ha pozemků
vykoupili, tak nám budou chybět minimálně 3ha na polní cesty. Aby bylo možné tyto komunikace
udělat, tak bude nutné ty 3ha od lidí vykoupit. V následujícím období se budu snažit oslovovat
majitele pozemků.
Člen zastupitelstva pan Jaroslav Sedlák
Jak to dopadlo s tou vodou pod hlavní silnicí? To oni podvrtávali, nebo tam zůstala původní?
Pan starosta
Zůstala stejná, protože ta silnice je 4 roky stará a je v záruční lhůtě. Vodovod je opraven ke kraji
komunikace a zbylý úsek zůstává původní potrubí o průměru 32mm.
Paní Mgr. Zdeňka Svobodová
Ještě bych se chtěla vrátit k bodu č. 7, k prodeji pozemku. Ta ulička mezi domy je obecní?
Pan starosta
Ne, ulička patří k domu s č.p. 155, fyzicky je využívaná majiteli sousedního domu. To už je věcí
domluvy mezi majiteli těchto domů.
Pan místostarosta Ing. Ivo Ambrož
Já bych chtěl zdvořile požádat o jednu věc. V posledních třech měsících se na mě opakovaně
obrátily některé místní maminky, které jezdí s kočárky po chodnících. Docela se rozmáhá parkování
aut na chodnících. Dokonce mám i dva podněty, kdy v těsné blízkosti lidí, kteří jdou po chodníku,
najede auto a chodce ohrozí. Byl bych rád, aby se v zápise objevilo, že chodníky slouží pro chodce.
Protože v zastupitelstvu máme Zdeňka Vašíčka, který pracuje u policie, tak bych se chtěl zeptat,
jestli se v Ostrově u Macochy může parkovat na chodnících?
Člen zastupitelstva pan Zdeněk Vašíček
Ne, na chodnících se nesmí parkovat nikde podle §53 zákona 161/2000 Sb., kde je přímo zakázáno
chodníky používat k jiným účelům. Pokuta je tam 2.000,-Kč.
Pan Ing. Ivo Ambrož
Já chápu, že občané jsou zvyklí zaparkovat v těsné blízkosti své nemovitosti. Chodníky jsou tady
v docela pěkném stavu, tak je škoda je ničit. Z aut tam zůstávají olejové skvrny, které z betonu už
nedostaneme. Za poslední období se komunikace v Ostrově značně zlepšily a já bych byl rád, aby to
znamenalo bezpečnost pro chodce a abychom si komunikace zachovali bez dalších větších
údržbových pracích.
Pan starosta
To je pěkné, že to bude v zápisu, ale to občany nepřinutí přestat parkovat tam, kde nemají.
Člen zastupitelstva pan Mgr. Martin Nippert
Určitě by se s tím mělo něco dělat. Striktně zakázat pokud má obec pravomoci, nebo jestli to musí
řešit policie. U všech těchto domů je v blízkosti 10 metrů parkovací plocha, proto nechápu, proč by
měli parkovat na chodnících. Ať je to na návsi nebo u kulturního domu, nevidím důvod, proč by
auta měla stát na chodníku. I na křižovatce u školy stojí auta.
Pan František Jelínek
Je i problém parkování na veřejné zatravněné ploše. Jsou tam vyjeté koleje. Ale tuto plochu chtějí
od obce posekat, protože patří obci. Když tam obecní pracovníci vjedou se sekačkou, tak ji zničí a
obec to zaplatí.

Pan Ing. Ivo Ambrož
Vezměte to tak, že jedete s kočárkem, auto neobjedete, tak musíte jet na silnici a v tu chvíli hrozí
nebezpečí.
Pan starosta
My nemůžeme zakazovat něco, co není povolené. Co navrhujete?
Pan Mgr. Martin Nippert
Máme možnost nechat zavolat policii a dát auta odtáhnout?
Pan Zdeněk Vašíček
Policie nedisponuje odtahovými vozidly. Maximálně přijedou, dají výzvu, předvolají, botičku ale
dát nemůžou, protože je to překážka. Co se týká zatravněné plochy na veřejném prostranství, tak
tam je pokuta 10.000,-Kč. Otázkou je, jestli toto zakázat, protože každý nemá možnost jinde
parkovat. Jeden by mohl a druhý ne?
Pan JUDr. František Pernica
Já se domnívám, že cesta tady je. Já bych navrhoval, aby bylo zpoplatněno využívání veřejného
prostranství. Ať už jsou to skládky dřeva tam, kde nemá co dělat. Byly tady padesátileté skládky
dřeva, písku, stavebního materiálu apod. Z části to zmizelo, z části se to obnovilo. Co se týká
parkování aut, je to využití veřejného prostranství. Bude to třeba částka malá, ale lidi budou vědět,
že se o nich ví.
Pan starosta
Zpoplatněním jim to defacto povolíme, což si nemyslím, že je dobrá cesta. Tímto to vlastně
zlegalizujeme. Jestli mi někdo zaplatí jakoukoliv částku, tak si řekne, že to má zaplacené a může
tam tedy parkovat. Pokud chceme toto parkování odstranit, musíme se zachovat jinak.

Pan Ing. Ivo Ambrož
Vrátím se k parkování na chodnících. V Blansku na ulici Svitavská jsem za celý svůj život nezažil,
že by na chodníku někdo zastavil. Tady je běžné, že na chodníku auta zastaví, ale hlavně tam trvale
parkují.
Pan Zdeněk Vašíček
Jakýkoliv člověk z Ostrova si v Blansku na chodníku nedovolí zaparkovat. Tam je totiž vidět ten
bič. Vidí tam tu státní a městskou policii. Nevím, jestli to má cenu řešit, protože z toho budou jen
hádky.
Pan Ing. Ivo Ambrož
Na náměstí je parkovacích míst dost. Stačí si jen popojet o pár metrů od domu dál.
Pan Mgr. Martin Nippert
Všude, kde se parkuje na chodnících, je parkoviště do 10 metrů.
Pan starosta
Úplně všude ne. Když se podíváme na Sadovou a Lesou, tak tam ta možnost není. Tam by dostal
pokutu každý, kdo tam bydlí.
Pan Ing. Ivo Ambrož
Pak můžeme auta nafotit a dát do zápisu, že to jsou auta, která parkují tam, kde nemají. Nevím,

jestli je to možné kvůli GDPR.
Pan starosta
Jestli to má mít nějaký výchovný účel, tak to dát do zpravodaje.
Pan Martin Nippert
Nedá se to řešit přestupkovou komisí?
Pan Zdeněk Vašíček
To pro nás řeší město Blansko.
Pan starosta
Za projednání jednoho přestupku platíme městu Blansko 1.500,-Kč. Když zavoláme policii, tak to
nebude stát nic.
Paní Mgr. Zdeňka Svobodová
Tak to dejme do zpravodaje. Upozornění, kde auta nesmí parkovat. Nebo přidat nějakou výhrůžku.
Pan starosta
Upozornění jsem už párkrát zkoušel dávat, bez odezvy. Můj názor je, že dáme fotky do zpravodaje
nebo represivně, pokud to chceme vymýtit. Myslím si, že to nevymýtíme, protože lidi mají stále
více aut a tento problém bude narůstat. Ale nějakým způsobem regulovat to do budoucna budeme
muset.
Paní Mgr. Zdeňka Svobodová
Napsat tedy do zpravodaje, že od 1.1.2020 bude oslovena policie, aby lidi nad sebou viděli ten bič.
Pan Jaroslav Sedlák
Na Sadové se parkuje na chodnících kvůli průjezdnosti. Kdybychom tam všichni postavili auta na
silnici, tak nikdo neprojede. Kdoví jak to bude s novou léčebnou. Třeba tam bude jednosměrka nebo
zákaz vjezdu.
Člen zastupitelstva pan Ferdinand Zouhar
Na základě opakované stížnosti občanů naposledy upozorňujeme, že od 1.1.2020….
Pan starosta
Do zpravodaje už nic nedáme, už je po uzávěrce. Jedině do dalšího březnového zpravodaje. Každý
si sám promyslete, jak to s těmi lidmi vydržíme. Pokud to zastupitelstvo neschválí, tak sám ze své
vlastní iniciativy nehodlám volat policii. Do příštího zasedání si promyslete, jestli vás napadne
nějaký lepší způsob, jak toto vyřešit.
Pan Ing. Ivo Ambrož
Za mě je rozhodující silnice od hřbitova k rybníku, což je hlavní průtah. A vadí mně hlavně
parkování na chodníku. Když si tam jen vyloží nákup, tak budiž. Ale proč na chodníku parkovat
trvale?
Pan Zdeněk Vašíček
Nemůžeš vyčlenit jen jednu komunikaci.
Pan Jaroslav Sedlák
Mám ještě jeden návrh na zasedání zastupitelstva. Nevyhovuje mně zasedání v pátek.

Pan starosta
Vyjádřete se, jak se to, komu hodí.
Paní Mgr. Zdeňka Svobodová
Vždyť je to jen čtyřikrát do roka.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani podněty poděkoval pan starosta za účast a popřál všem pěkné
svátky.

Konec: 19:30 hodin.
Vyhotoveno dne: 18.12.2019

Zapsala: Hana Opatřilová
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Starosta: Ing. Ondřej Hudec
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Ověřovatelé zápisu: Mgr. Eva Kalová
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Jaroslav Sedlák
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