ZÁPIS
o průběhu X. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
konaného dne 10.3.2017 v klubovně hasičské zbrojnice
K bodu č. 1 – Zahájení
Pan místostarosta Ing. Květoslav Pekárek zahájil X. 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.
Oznámil, že pan starosta Ing. Ondřej Hudec se omlouvá, protože má další důležité jednání.
Přítomno je 13 členů, jedná se o nadpoloviční většinu, takže zastupitelstvo je usnášení schopné.
Omluveni jsou Ing. Ondřej Hudec a pan František Jelínek
Přítomno je 5 občanů.
Zapisovatelka: Hana Opatřilová
Pan místostarosta navrhl jako sčitatele hlasů paní Florkovou Hanu. Jelikož nebyly vzneseny další
návrhy a paní Florková souhlasila, pan místostarosta navrhl usnesení.
Usnesení 141/X:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy určuje Hanu Florkovou sčitatelkou hlasů při jednání X.
zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.
Hlasování č. 1:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 2 – Schválení programu
Pan místostarosta 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.
Doplňující materiály byly zaslány elektronicky.
Jelikož nebyly žádné návrhy na doplnění programu, nechal pan místostarosta hlasovat o usnesení.
Usnesení 142/X:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
program X. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.
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Zahájení, určení zapisovatele a sčitatele
Schválení programu
Schválení ověřovatelů zápisu
Rozpočtové opatření č. 1
5. Vyhláška o nočním klidu
6. Dotace poskytnuté z rozpočtu městyse
7. Schválení SOBS o zřízení VB – přeložka PB NN na ul. Bělá
8. Schválení SOBS o zřízení VB – přípojka NN - Bečka

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Výstavba dětské léčebny
Vintoky – nabídka přednostní koupě
Informace o změně čísla položky a paragrafu rozpočtové skladby
Spolufinancování sociálních služeb
Zpráva o činnosti Rady městyse
Dotazy, připomínky a podněty
Závěr

Hlasování č. 2:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 3 – Schválení ověřovatelů zápisu
Pan místostarosta navrhl na ověřovatele zápisu paní Mgr. Zdeňku Svobodovou a pana Jaromíra
Tejkala.
Jelikož nebyly vzneseny další doplňující návrhy a navržení zastupitelé souhlasili, nechal pan
místostarosta hlasovat o usnesení.
Usnesení 143/X:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
určuje
Mgr. Svobodovou Zdeňku u Tejkala Jaromíra
ověřovateli zápisu z X. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.
Hlasování č. 3:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 1

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatření č. 1
Pan místostarosta uvedl, že zastupitelé materiály k tomuto bodu obdrželi až před jednáním
zastupitelstva.
Příjmy:
Daň z příjmů právnických osob za obce - zvýšení o 41.600,-Kč
Poplatek z ubytovací kapacity (máme zde nové ubytovatele) zvýšení o 4.700,-Kč
Prodej pozemků – zvýšení o 14.800,-Kč
Zpravodaj – navýšení na poplatcích za umístění inzerátu ve zpravodaji o 500,-Kč
Nebytové hospodářství - zvýšení nájmů v budově staré školy a rozšíření nájmů firmám Poltech a
Network - celkem zvýšení o 15.000,-Kč
Komunální služby a územní rozvoj (za věcné břemeno) – 1.000,-Kč
Příjmy navýšeny celkem o 77.600,-Kč
Výdaje:
Knihovna (za upgrade programu Linux) navýšení o 8.000,-Kč
Ostatní zájmová činnost a rekreace navýšení o 14.000,-Kč. Toto je reakce na radou schválené
dotace, což bude řečeno také v dalším bodě.
Nebytové hospodářství zvýšení výdajů o 64.000,-Kč (výměna dvou kotlů v budově staré školy)
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče zvýšeno o 5.000,-Kč
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence zvýšeno o 2.000,-Kč (navýšení podle bodu č.
12 dnešního jednání dle smlouvy s městem Blanskem na zabezpečení činnosti v oblasti sociálních
služeb)

Ostatní finanční operace zvýšení o 41.600,-Kč (daň, kterou platí obec sama sobě)
Výdaje navýšeny celkem o 134.600,-Kč
Veškeré příjmy na tyto výdaje nepostačí, proto je tady 57.000,-Kč financování z rezervních
prostředků.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, nechal pan místostarosta hlasovat o usnesení.
Usnesení 144/X:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
rozpočtové opatření č. 1 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 4:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 5 – Vyhláška o nočním klidu
Tato vyhláška reaguje na novelu přestupkového zákona, podle níž musí obec, která chce porušit
noční klid, který je stanoven od 22:00 hodin do 6:00 hodin ranních dalšího dne, musí tak učinit
pouze se schválením zastupitelstvem příslušné závazné vyhlášky.
Návrh vyhlášky omezuje dobu nočního klidu od 3:00 do 6:00 hodin ve jmenovaných dnech. Návrh
byl zpracován podle metodiky ministerstva. Konkrétní dny reagují na naše místní zvyklosti.
Odstavec 2 čl. 3 říká, že konkrétní termín konání akcí musí být zveřejněn na úřední desce.
Člen zastupitelstva JUDr. Pernica František
Co je to za pojem Dožínky?
Pan místostarosta
Po několikaletém opakování této akce asi víme, o jakou akci se jedná.
Dožínky se konají většinou poslední sobota o letních prázdninách. Přesný termín bude zveřejněn.
Členka zastupitelstva Mgr. Svobodová Zdeňka
Ve vyhlášce nevidím platnost. Bude tedy platná stále?
Pan místostarosta
Zřejmě bude novelizovaná každý rok, protože vypsaný koncert bod c) asi příští rok nebude.
Případně pokud bude nějaká akutní nutnost konání nějaké akce ve veřejném zájmu, tak musí být
schválena na dalším zasedání.
Člen zastupitelstva Mgr. Škvařil Josef
Myslím si, že je to zbytečný dokument. Řeší něco, co se dá normálně domlouvat. Na základě
rozhodnutí legislativní rady vlády je novela, která toto řeší. Já jsem teď v práci řešil to, že nám
zrušili festival se statisícovým rozpočtem na náměstí Svobody. V odůvodnění stojí, že Brno-střed
prohrálo soudní spor s občanem města Brna, který bydlí na náměstí Svobody a bylo nuceno na
základě rozsudku zrušit všechny akce, které jsou spojeny s reprodukovanou či živou hudbou. Je to
složité. Jen bych k tomu dodal, že u nás je to trochu specifické v tom, že všechny akce děláme na
jednom místě. Těch akcí, když se podívám do vyhlášky, není moc. Ale problém je v tom, že ta
lokalita je ještě pravidelně zatěžovaná každý víkend. Na jednu stranu to řeším jako pořadatel, na
druhou jako rezident, který tam bydlí. Mám zkušenosti z obou stran. Jen bych se přimlouval, aby
tam nedocházelo k nějakému velkému navyšování četnosti akcí. Každý rok je toho víc a víc. Tato
lokalita už je na hranici svých absorpčních schopností.

Pan místostarosta
K dnešnímu dni nepředpokládáme konání nějakých jiných akcí. Pálení čarodějnic a lampionový
průvod se ani do těch pozdních hodin nedostane.
Mgr. Škvařil Josef
Když se dá volit, tak to dát do sálu. Necpat to za každou cenu ven.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhl pan místostarosta usnesení.
Usnesení 145/X:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
předložený návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 o nočním klidu
Hlasování č. 5

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 1

K bodu č. 6 – Dotace poskytnuté z rozpočtu městyse
Na základě obdržených žádostí o podporu z rozpočtu rozhodla rada městyse o poskytnutí darů a
dotací ve výši:
- 5.000,-Kč Českému svazu včelařů, ZO Jedovnice
- 20.000,-Kč Svazu tělesně postižených, ZO Ostrov u Macochy
- 15.000,-Kč Českému zahrádkářskému svazu, ZO Ostrov u Macochy
- 3.000,-Kč + 4.000,-Kč spolku Ostrov pro život
- 7.000,-Kč Mysliveckému spolku Ostrov u Macochy
- 50.000,-Kč Svazu dobrovolných hasičů Ostrov u Macochy
Návrhy na poskytnutí dotací nad 50.000,-Kč jsou předloženy zastupitelstvu. Účel použití je uveden
ve smlouvách, které zastupitelé obdrželi.
-

70.000,-Kč Římskokatolické farnosti Ostrov u Macochy
60.000,-Kč TJ Ostrov u Macochy

Členka zastupitelstva paní Kolmačková Vladislava
Proč je dar na spolek Ostrov pro život na dvě části?
Pan místostarosta
Jsou to dva projekty. Částka 3.000,-Kč je na Dožínky na pronájem koňského povozu a částka
4.000,-Kč je na prezentaci Lesní školky.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhl pan místostarosta usnesení.
Usnesení 146/X:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
poskytnutí dotace: - ve výši 70.000,-Kč Římskokatolické farnosti Ostrov u Macochy
- ve výši 60.000,.-Kč TJ Ostrov u Macochy
Hlasování č. 6

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 1

K bodu č. 7 – Schválení SOBS o zřízení VB – přeložkaPB NN na ul. Bělá
Na základě žádosti městyse a dříve uzavřené smlouvy o úhradě nákladů připravuje E.ON přeložku
sloupu na Bělé. Je nutné uzavřít předloženou smlouvu.
Sloup brání k ukončení stavby chodníku na Bělé u rodinného domu Sedlákových nyní pana Jelínka.
Předpokládali jsme, že bude přemístěn až pod oplocení, ale E.ON se domluvil s majitelem pozemku
tak, že sloup bude umístěn v zahradě rodinného domu.
JUDr. Pernica František
Mám k tomu jednu připomínku. Chodím tam téměř denně a ten sloup v podstatě v tom chodníku
sice brání, ale nezavazí. Horší případ je tady v dědině naproti Němcové hospodě. My jsme jako
obec za přeložku vedení zaplatili 200.000,-Kč. Když jsem se na to laicky díval, tak vidím jednu věc.
Sloup se tam dělal ještě dříve, než tam pan Sedlák postavil bez souhlasu obce taras. Podle výšky
toho sloupu se domnívám, že sloup je dostatečně v zemi. I kdyby nebyl dostatečně zabudovaný v
zemi, tak je to otázka přidržení sloupu autojeřábem, obnažení spodní části a ponoření o nějakého
půl metru dál a znovu zabetonování. To je záležitost 20.000,-Kč ne 200.000,-Kč. Taková investice
není úplně nejúčelnější.
Pan místostarosta
Mysleli jsme si totéž, že to bude možno tak provést. E.ON na takovou variantu nepřistoupil.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhl pan místostarosta usnesení.
Usnesení 147/X:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ s firmou E.ON Distribuce, a.s.
k pozemkům p.č. 1687/2, 1688/1, 1689/1, 1691/1, 1691/3 podle předloženého materiálu.
Hlasování č. 7

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 8 – Schválení SOBS o zřízení VB – přípojka NN - Bečka
Nový majitel domu č.p. 74 hodlá zřídit novou přípojku NN. Z důvodu jejího vedení v zemi je nutné
uzavřít předloženou smlouvu.
Pan místostarosta ukázal, o který dům se jedná. Majitel chce zřídit přípojku a E.ON tam požaduje
podzemní vedení. Toto vedení bude muset zasáhnout do nového nájezdu k faře. Kvůli velké lípě to
nemůže jít přímo, ale obloukem kolem stromu a zasáhne to do nového nájezdu. Jiná cesta není, je to
nejbližší bod, ze kterého se může tento dům napojit.
Člen zastupitelstva pan Tejkal Jaromír
To budou kopat v té skále?
Pan místostarosta
Sám jsem zvědavý, jak to půjde. Je to věc E.ONu.
JUDr. Pernica František
Za kolik bude to věcné břemeno?
Pan místostarosta
Jako vždy za 1.000,-Kč.

JUDr. Pernica František
10.000,-Kč, to je třeba vyjednávat. Za 1.000,-Kč dnes nic není. My budeme platit 200.000,-Kč za
zbytečnou přeložku a oni tam budou vandrovat do nového chodníku?
Pan místostarosta
Chodník uvedou do původního stavu.
JUDr. Pernica František
Navrhuji neodsouhlasit. Ta věc nás netlačí. Jednat a tlačit na ně. Když za přeložení sloupu chtějí
200.000,-Kč a tady zničí nový vjezd. To jsou škody. V podstatě zničí i pohled na ta krásná vrata.
Proč to takhle pouštět. Dávám protinávrh – toto neodsouhlasit.
Člen zastupitelstva Ing. Sedlák Martin
Majitel toho rodinného domu nyní má nějakou přípojku?
Pan místostarosta
Nepídil jsem po tom, ale nějakou tam asi měl. Ten dům byl určitě odněkud připojen.
JUDr. Pernica František
Tady nejde o majitele domu, ale o E.ON jako takový.
Pan místostarosta
Ale je to pro potřeby tohoto rodinného domu. To je přípojka pro něho.
Ing. Sedlák Martin
Plně souhlasím s panem Pernicou v tom, že E.ON chce po nás 200.000,-Kč za přeložku a my jim za
pusu poskytujeme věcná břemena. Ptal jsem se proto, jestli má majitel nějaké odběrné místo, aby se
nestal rukojmím nějakého handrkování mezi obcí a E.ONem.
JUDr. Pernica František
Byli napojeni asi od sousedů. Ale aby nám to tam hyzdilo vjezd do fary…
Pan místostarosta
Tam nebude nic hyzdit. To bude zakopané v zemi.
JUDr. Pernica František
To se omlouvám, já jsem myslel, že ten sloup chtějí posunout.
Z občanů pan Strava
Já jsem se o problematiku přeložek zajímal. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu se teď projednává
novela energetického zákona, která se bude týkat přeložek. Je to nespravedlivě nastaveno. Ke
změně dojde za rok, za dva, v tom případě to asi není aktuální, co se týká přeložky sloupu na Bělé.
Ale zástupce E.ON Distribuce se nechal slyšet, že mají vnitřní metodiku, podle které v některých
případech tyto přeložky hradí buď celé, nebo částečně výměnou za to, že jim žadatel dá věcné
břemeno. Vidím, že tam nějaký prostor pro vyjednávání je.
Pan místostarosta
Jsme u toho. Je to pro ty občany. Veřejné pozemky jsou pro to, aby po nich vedly sítě a komunikace
pro lidi. Kdyby to bylo pro E.ON, tak čert to vem, hádejme se s nimi. Ale tady jde o to, že naši
občané by byli rukojmím našich sporů s E. ONem.

JUDr. Pernica František
Beru protinávrh zpátky.

Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhl pan místostarosta usnesení
Usnesení 148/X:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ s firmou E.ON Distribuce, a.s.
k pozemku p.č. 1687/2.
Hlasování č. 8:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 1

K bodu č. 9 – Výstavba dětské léčebny
Pan místostarosta
Předložený návrh usnesení deklaruje souhlas zastupitelstva s možným záměrem Jihomoravského
kraje na výstavbu nového areálu dětské léčebny. Na poslední schůzi rady požádal o slyšení člen
zastupitelstva pan Mgr. Škvařil, který nás seznámil s možností výstavby. Starosta nachystal studii z
roku 2015, kterou obdržel od projektantů, kteří ji vypracovali na základě žádosti minulého vedení
JMK. Tento návrh počítal se školou a stravovacím pavilonem, kuchyní.
Pan místostarosta předal slovo Mgr. Škvařilovi.
Mgr. Škvařil Josef
Dnešní přijetí usnesení je ryze deklaratorní. Co vidíme na obrázku, je studie, která existuje. Po
výměně vedení Jihomoravského kraje nastal posun, kdy léčebna je v dlouhodobém záměru.
Mluvíme o tom bezmála 30 let. Obec Ostrov u Macochy má pro tuto stavbu dlouhodobě vyčleněny
pozemky a je to i v souladu s územním plánem.
Já jsem bezprostředně po ustanovení krajské vlády v listopadu znovu předložil záměr. Protože
místní organizace ANO to měla ve volebním programu, tak jsem tento záměr předložil vedení kraje.
Setkal se tam s poměrně jednoznačnou podporou, dostal podporu i hejtmana. První náměstkyně
hejtmana paní Malá nám také vyjádřila nějakým způsobem součinnost. O tuto problematiku se ti
lidé zajímali přímo na místě. V lednu jsme tady měli jednání s panem předsedou zdravotního a
sociálního výboru Mgr. Vojtou a s paní primářkou Überhuberovou. Byli jsme v jeskyni, byl tu i
předseda oblastní organizace ANO a zároveň předseda výboru pro dopravu a plánování JMK pan
Ing. Nečas. Dostali jsme přislíbeno, že tato věc bude postoupena dál. Jde o investici za cirka
90.000.000,-Kč. Nebude to zítra, ale je zde závazný příslib, že by tato investice mohla být
realizována. Bylo slíbeno, že ministr financí by měl při své návštěvě Jihomoravského kraje zavítat
na léčebnu, protože přímo pan Babiš vyjádřil k tomuto podporu. Na kraji padla otázka, jestli tento
záměr má jednoznačnou podporu zastupitelstva. Řekl jsem, že určitě ano. Je to ale třeba dát na
papír, abychom mohli na kraji prezentovat, že zastupitelstvo podporuje výstavbu dětské léčebny.
Členka zastupitelstva paní Kolmačková Vladislava
Já bych jen doplnila. Tato studie která existuje, byla dělaná za velké účasti paní primářky
Überhuberové a byla ušita na míru. Je to současná studie a je aktuální.
Mgr. Škvařil Josef
O přínosu léčebny nemusíme dlouze mluvit. Jsou to pracovní místa pro občany. Je to věc

celorepublikového významu. Paní primářka Überhuberová je velice schopný člověk, je to člověk na
správném místě. Ve spolupráci s ní věřím, že tady ta léčebna stát bude. Dělá tomu i velkou
propagaci. Myslím, že nás to nic nestojí, když jednoznačně schválíme tomuto podporu.
Členka zastupitelstva paní Mgr. Svobodová
Předcházející zastupitelstvo schválilo záměr tyto pozemky věnovat na výstavbu dětské léčebny.
Chtěla bych se zeptat, když se jedná o obecní pozemky, jestli byl na tato jednání přizván i pan
starosta?
Mgr. Škvařil Josef
Pan starosta o tom byl informován. Přizván tomuto jednání zatím nebyl, ale až to jednání bude v
další fázi, tak přizván bude. S paní primářkou jsme za panem starostem byli informovat o tomto
záměru.
Mgr. Svobodová Zdeňka
Jedná se o pozemky obce a starosta není přítomen?
Mgr. Škvařil Josef
Při tomto jednání skutečně nebyl, to je pravda.
Jelikož k tomuto bodu nebyly další dotazy ani připomínky, navrhl pan místostarosta usnesení.
Usnesení 149/X:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
souhlasí
s vizí Jihomoravského kraje výstavby Dětské léčebny se speleoterapií na pozemcích městyse dle
platného územního plánu městyse Ostrov u Macochy
Hlasování č. 9:

pro: 13

proti : 0

zdržel se: 0

K bodu č. 10 – Vintoky – nabídka přednostní koupě
Firma Haška a.s. předložila, v souladu s kupní smlouvou, nabídku na odkup pozemků v lokalitě
Vintok. Firma by podle smlouvy měla nabídnout pozemky za kupní cenu navýšenou o účelně
vynaložené náklady, které budou oceněny znaleckým posudkem, který zadá a uhradí městys. Byla
to jakási pojistka, kdyby se s pozemky nic nedělo. Tak by mohla obec pozemky zpátky vykoupit a
naložit s nimi jinak. Vzhledem k tomu, že práce probíhají, sice pomaleji, než jsme si mysleli, ale
probíhají k tomu účelu, k němuž byly pozemky prodány firmě HAŠKA a.s., tak rada nedoporučuje
využít předkupního práva k těmto pozemkům. Nedala ani vypracovat posudek, který by ocenil
náklady dosud vynaložené firmou Haška a.s. Proto je takto i připraven návrh usnesení - nevyužít
předkupního práva a nechat firmě Haška a.s. pozemky k prodeji stavebních míst.
Ing. Sedlák Martin
To se jedná o celé to území?
Pan místostarosta
Ano, s tím, že obec vykoupí pozemky pod komunikací za cenu, kterou prodávala. Veškerá stavební
místa bude firma Haška a.s. prodávat jednotlivým stavebníkům. Rezervace již nějaká probíhá. Jedná
se o 11 stavebních míst.

Usnesení 150/X :
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
se vzdává
předkupního práva k pozemkům v lokalitě Vintoky ve vlastnictví firmy Haška, a.s.
Hlasování č. 10

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 2

K bodu č. 11 – Informace o změně čísla položky a paragrafu rozpočtové skladby
Tento formální bod byl doplněn do programu vzhledem ke změně položek na straně příjmů (odvod
loterií) a dále s ohledem na novelu vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, účinné od
1.1.2017. Tímto schválením byla sněmovnou přijata novela zákona o rozpočtové skladbě, kterou se
řídí obce a města při svém rozpočtu. Byla zrušena položka č. 1351, což byl odvod z loterií a byla
nahrazena položkou 1382, což je daň z hazardních her. Je to technická změna, která reaguje na
zrušení zákona o loteriích a přijetí zákona o hazardních hrách. Dále je tam změna paragrafu,
dopravní obslužnost byl paragraf 2221. Tento tam stále zůstal, ale náklady, které obec platí Kordisu
50,-Kč na člověka, patří na paragraf 2292.
Jelikož k tomuto bodu nebyly dotazy ani připomínky, navrhl pan místostarosta usnesení.
Usnesení 151/X:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
předložený záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2017,
kdy od 1.1.2017 došlo na základě novely vyhlášky o rozpočtové skladbě:
- ke zrušení položky 1351, která byla nahrazena položkou 1382
- ke změně zařazení výdajů na dopravní obslužnost z § 2221 na nový § 2292
Záznam o změně je zveřejněn i na úřední desce městyse.
Hlasování č. 11:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 12 – Spolufinancování sociálních služeb
V materiálech máme smlouvu s městem Blansko o zabezpečení provozování služeb. Pan starosta
posílal i výpočet, tak jak byl předložen za loňský rok.
Měli jsme 3 klienty charitní poradny, 2 klienty poradny pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy.
35 klientů charity, 2 klienty domova Olga a jednoho klienta centra chráněného bydlení. Z toho
vzešla tato čísla.
28.000,-Kč na služby sociální prevence
144.000,-Kč na služby sociální péče, což je především charita
Je to v obdobné částce jako v loňském roce. Celkově je to 172.000,-Kč na letošní rok.
Mgr. Svobodová Zdeňka
My jsme dříve poskytovali příspěvek charitě.
Pan místostarosta
To přešlo pod město Blansko. Blansko má ve smlouvě, že se zavazuje tyto prostředky rozdělit, tak
jak je určeno ve smlouvě. Toto platilo již v loňském roce.
Ing. Sedlák Martin
V této smlouvě se píše, že Ostrov poskytne Blansku 172.000,-Kč a Blansko do konce března

následujícího roku pošle zprávu o tom, jak s těmito prostředky nakládalo. Podle posledních
informací od pana starosty tato zpráva dosud nedorazila. To znamená, že my v podstatě nevíme,
jakým způsobem Blansko s těmito prostředky za loňský rok hospodařilo. Ale my už v tuto chvíli
máme schválit další finanční prostředky na letošní rok. Myslím, že by měl být postup opačný.
Zastupitelstvo by mělo počkat, až dojde zpráva z Blanska, jak hospodařili a až po seznámení s
tímto, by zastupitelé rozhodli o částce na tento rok. Dovoluji si navrhnout, aby zastupitelstvo
počkalo na zprávu a potom teprve hlasovat.
Pan místostarosta
Dáváš tedy protinávrh na odložení projednání tohoto bodu na příští zasedání zastupitelstva?
Ing. Sedlák Martin
Ano, dávám protinávrh.
Pan místostarosta
Vhledem k tomu, že tuto částku máme poslat do konce června, tak by se asi nestalo nic zásadního,
kdybychom počkali do příštího zastupitelstva.
Ing. Sedlák Martin
Případně ještě smlouvu pozměnit tak, aby Blansko tu zprávu předkládalo do konce února, protože
zastupitelstvo zasedá v pravidelném termínu. Pro příští rok by to bylo k dispozici již na březnovém
zasedání zastupitelstva.
Pan místostarosta
Jak to bylo schvalováno loni?
Paní Florková Hana – účetní městyse
Loni to bylo schvalováno v termínu na březnovém zastupitelstvu. I letos je jasné na co peníze jdou z
toho, co pan místostarosta jmenoval. Je to stejné jako v loňském roce, co je na chráněné bydlení, na
domov Olga, na charitu. Největší částka jde stejně na charitu, to jsou příspěvky na dopravu obědů
občanům. Jsou to dva roky po sobě stejné částky.
Ing. Ambrož Ivo
Tam je to již nastaveno, že s tím nejde hnout. Já bych to schválil.
Pan místostarosta
Ta čísla si nevycucali z prstu, to je zkušenost minimálně z roků 2015, 2016. Na vyúčtování mají
ještě 3 týdny. Uznávám ten postoj, že chtějí novou smlouvu, když ještě nevyúčtovali smlouvu
starou.
Budeme tedy hlasovat o protinávrhu pana Ing. Sedláka Martina.
Usnesení
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
odkládá projednání materiálů
na dobu po obdržení vyúčtování smlouvy za rok 2016
Hlasování č. 12

pro: 6

proti: 4

Usnesení nebylo přijato, hlasujeme tedy o původním usnesení.

zdržel se: 3

Usnesení
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
uzavření „Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb“ s městem Blansko
podle předloženého materiálu.
Hlasování č. 13:

pro: 4

proti: 4

zdržel se: 5

Žádné usnesení nebylo přijato.
K bodu č. 13 – Zpráva o činnosti rady městyse
Zprávu o činnosti rady městyse obdrželi všichni zastupitelé přílohou pozvánky na zasedání.
Ing. Škvařil Josef
Chtěl bych se zeptat na úpravy domu č. 232. O co tam šlo?
Pan místostarosta
Rada se tím zabývat ani nemusí. Rada je účastníkem územního řízení, ale toto je jen na žádost
stavebníka, pokud má nějakou smlouvu o úvěru. Je to dokončení půdní vestavby. Je to jen formální
záležitost.
JUDr. Pernica František
Mám dotaz k chatě na Vintoku. Viděl jsem záměr o zřízení práva stavby. V elektronické podobě to
nebylo zveřejněno, tady to není taky. Chci se zeptat co to je?
Pan místostarosta
V radě byl projednán návrh práva stavby té chaty na Vintoku. Majitel je pan Vidlák a nový majitel
pan Doležel chce tu chatu koupit. Tuto stavbu chce dotáhnout do zápisu do katastru. Jedna z
možností, jak projednával pan starosta, byla, že to bude formou práva stavby. Stavebník by měl
právo stavby, návrh byl na 30 let. Je to něco jako věcné břemeno. Po projednání s katastrálním
úřadem tento akt nebude nutný a stavba bude zapsána podle starých předpisů, podle starých
dokladů. Já o tom vnitřně pochybuji, ale taková je poslední zpráva. Mělo to být předmětem
dnešního zastupitelstva, ale po sdělení katastrálním úřadem, že tento akt ze strany majitele pozemku
nebude potřeba, tak to bylo z bodu jednání staženo.
JUDr. Pernica František
Netušil jsem, že je to otázka právě zmíněné chaty. Co se týká chaty jako takové, tak tady už jsem
svůj názor vyjádřil. Chatu si pamatuji, kdy to ještě byla bouda 3x4 metry. Najednou se tvrdí, že
bylo vydáno stavební povolení atd. Je to smutná záležitost. O to smutnější, že rada se usnesla
nedoporučit. A byl tady ze strany starosty dělán protinávrh. Bylo mi to divné, protože pokud se rada
usnese, tak by měla jako taková vystupovat jednotně. To je věc rady, to není věc mého posuzování.
U té chaty je třeba zvážit vzhled. Ať si to třeba natře na zeleno, ať to nestraší pohledem již od
kostela.
Pan místostarosta
Žádné právo stavby nebude zřizováno, jinak by to muselo schvalovat zastupitelstvo. Katastr tvrdí,
že tento akt nepotřebuje. Sám jsem zvědavý, jak zápis stavby dopadne.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhl pan místostarosta usnesení.
Usnesení 152/X:

Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady městyse Ostrov u Macochy od IX. Zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u
Macochy.
Hlasování č. 15

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 14 – Dotazy, připomínky a podněty
Pan místostarosta
Pan starosta mě pověřil prezentováním těchto dvou bodů.
Na základě podnětu veřejnosti navštívila obec Inspekce životního prostředí ve věci zjištění stavu
výtoku znečištěných vod dešťovou kanalizací do potoka u školy před závrtem. Inspekce na místním
šetření zjistila, že tam opravdu došlo ke vtékání ne pouze dešťových vod, ale něčeho jiného. S
panem starostou obcházeli všechny známé výtoky dešťovek do potoka od Sadové, zahrádek a
mostek u kulturního domu. Jinde už asi nic nezjistili. Nevím, jestli již bylo zahájeno řízení o uložení
pokuty, ale z místního šetření odešli s tím, že pokutu můžeme očekávat.
Na toto reaguje pan starosta tak, že na 11tý týden má objednánu u Vodárenské akciové společnosti
kamerovou prohlídku dotčeného úseku potrubí, aby bylo zjistitelné, co je tam napojeno. Po zjištění
bychom mohli jednat s majiteli nemovitostí o nápravě.
Další věc ve stejné oblasti je čerpačka odpadních vod. Máme problémy s nátoky do čerpačky
odpadních vod (ČOV). Hledá se příčina. Zdá se, že je to ze Sadové i z Lesé. V minulých dnech pan
starosta obcházel s pracovníky vodárenské tyto dotčené části. Zvedali poklopy a hledali, kde ten
nátok je. Nic zas tak tragického nezjistili. Jsou tam nátoky balastních vod, ale nejsou v takové míře,
že by měly činit problémy Vodárenské a.s. při provozu ČOV. Zatím svazek vodovodů a kanalizací a
ČOV trvají na tom, abychom se vážně zamýšleli nad intenzifikací ČOV, což znamená výstavbu
dalších záchytných nádrží, které slouží k zadržení balastních vod před vlastním čištěním. Tomu se
bráníme, protože tato akce je finančně velmi náročná pro obec. Tady bychom platili všechno sami.
Na toto není žádný dotační titul. Do tohoto byl náš starosta osloven starostou Holštejna, že Holštejn
uvažuje o výstavbě kanalizace s možností napojení do Ostrova na stoku a na ČOV. Zjistili, že
potřebujeme intenzifikovat ČOV a chytili se toho. To by vyřešilo jejich problém s odkanalizováním
a náš problém s intenzifikací ČOV. Náš starosta byl na jednání se starostou Holštejna někdy v
tomto týdnu a domluvili se na tom, že zástupci Holštejna přijdou na příští zasedání rady. Tam
bychom měli získat další informace a bavit se o dalších možnostech v této oblasti.
JUDr. Pernica František
Co se týká intenzifikace čistírny odpadních vod, tak o tom se vědělo již v roce 2002, že je tam třeba
udělat další stupeň čištění.
Druhá věc, která se týká toho čtvrtého stupně a těch dalších nádrží. Vodárenská, dá se říci, že
neoprávněně vybírala stočné z Ostrova i v letech kolaudace zintenzivnění ČOV do roku 2008, po
dobu asi 6ti let. Tam nebyla uzavřena žádná smlouva, že by vodárna měla provozovat kanalizaci,
ale od lidí to vybírala. To je třeba také vzít na vědomí, když se bude jednat o tom, kdo má
financovat tuto stavbu.
Co se týká napojení Holštejna na Ostrov, tak nevím, co je to za myšlenku, ale mám za to, že
Lipovec nedisponuje čistírnou odpadních vod a to napojení by tam pravděpodobně bylo rozumnější.
To je otázka prováděcí studie Vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje.
Pan místostarosta
Vím, že dotační orgány rády slyší na společné napojení na jednu ČOV. Viz Jedovnice, které jsou
napojeny s okolními obcemi.
Nedokážu říci jestli je to účelné, nebo provozuschopné. Funguje to tak a je to podporováno.

Mgr. Škvařil Josef
Já jen k tomu nátoku balastních vod do kanalizace. U ČOV jsou velice silné problémy s balastní
vodou. Toto je problém dlouhodobý a nemusí být jen v tom, že tam má někdo neoprávněně
svedenou rynu. Tam je to složité z hlediska výše spodních vod.
Pan místostarosta
Proto se bráníme té výstavbě. Vodárenské říkáme, ať si spravují svůj majetek, ať si to vyvložkují,
utěsní.
Z občanů pan Strava
Já bych chtěl poděkovat radě a potažmo i zastupitelstvu, že schválili dotaci spolku Ostrov pro život.
Jelikož nebyly další připomínky ani dotazy, pan místostarosta ukončil zasedání zastupitelstva a
popřál všem pěkný víkend.

Konec: 19:00

hodin.

Vyhotoveno dne: 14.3.2017

Zapsala: Hana Opatřilová

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

Starosta: Ing. Ondřej Hudec

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

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Zdeňka Svobodová

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

Jaromír Tejkal

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

