ZÁPIS
o průběhu XIV. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
konaného dne 15.12.2017 v klubovně hasičské zbrojnice
K bodu č. 1 – Zahájení
Pan starosta Ing. Ondřej Hudec zahájil XIV. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
v 18.00 hodin a všechny přivítal. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.
Informace o konání Zastupitelstva jsou vyvěšeny na úřední desce úřadu městyse Ostrov u Macochy
a v pozvánce, kterou zastupitelé obdrželi.
Přítomno je 13 členů, jedná se o nadpoloviční většinu, takže zastupitelstvo je usnášení schopné.
Omluven je: Michal Horský, později přijde Mgr. Josef Škvařil
Přítomno je 6 občanů.
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 184/XIV:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy určuje Hanu Florkovou sčitatelkou hlasů při jednání XIV.
zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.
Hlasování č. 1:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 2 – Schválení programu
Pan starosta uvedl, že všichni zastupitelé obdrželi program společně s pozvánkou na zasedání,
program byl zveřejněn na webových stránkách obce a byl také vyvěšen na úřední desce městyse.
Pan starosta sdělil, že do programu vložil bod programu č. 8, ke kterému zastupitelé materiály
obdrželi e-mailem.
Jelikož nebyly žádné další návrhy na doplnění programu, nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení 185/XIV:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
program XIV. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.











Zahájení, určení zapisovatele a sčitatele
Schválení programu
Schválení ověřovatelů zápisu

Plnění rozpočtu městyse za období 1-10/2017
Rozpočtová opatření č. 7, 8 a 9
Rozpočtové opatření č.10
Zřízení věcného břemene-Vintoky
Zřízení věcného břemene, přípojka k RD pod farou.
Výkup pozemků-Končiny
Přijetí úvěru










Žádost o vydržení
Záměr prodeje pozemků-Sadová
Rozpočet městyse na rok 2018
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019–2023
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 pana Ferdinanda Zouhara a Františka Jelínka.
Jelikož nebyly vzneseny další doplňující návrhy a navržení zastupitelé souhlasili, nechal pan
starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení 186/XIV:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
určuje
Ferdinanda Zouhara a Františka Jelínka
ověřovateli zápisu z XIV. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.
Hlasování č. 3:

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 2

K bodu č. 4. - Plnění rozpočtu městyse za období 1-10/2017
Pan starosta
Daňové příjmy jsou vyšší, než by měly za poměrnou část tohoto roku být. To znamená, že stát
vybírá daně více, než jsme my přijali v návrhu rozpočtu, kde jsme vědomě počítali s nižší částkou.
Toto bude i předmětem jednoho rozpočtového opatření, kde se budou muset příjmy navýšit.
Ostatní položky jsou víceméně v souladu. Upřesním jen ty nejdůležitější položky.
Příjmy za toto období byly 14.422.905,70Kč. Protože máme příjmy nastaveny na 15.857.100,-Kč,
tak je zřejmé, že tuto částku přesáhneme.
Výdaje.
Jelikož se investiční akce nestihly čerpat v dostatečné výši, proto je nejvyšší rozdíl v plnění čerpání
u položek chodníky a silnice. Ze 3,25 mil. Kč, které byly na silnicích, bylo vyčerpáno do konce
října cca 0,75 mil. Kč. Co se týká chodníků, tak tam bylo ze 3.230.000,-Kč vyčerpáno necelých 1,1
mil. Kč. Dále dost nedočerpaná byly položka ZŠ, ale tam peníze, které byly zamýšleny investovat
do budovy školy se přesunuly do úprav veřejného prostranství před školou, což bude předmětem
závěrečného rozpočtového opatření. Dále nebyla málo pročerpána položka kulturní dům, ale to dnes
již není pravda. Stejně tak veřejné osvětlení. Položky, které byly přečerpány se průběžně upravovaly
v rámci rozpočtových opatření, které schvalovala Rada městyse.
Příjmy celkem: 14.422.905,75Kč
Výdaje celkem: 10.974.706,75Kč

Přestože máme v letošním roce narozpočtován schodek ve výši 3.448.198,95,-Kč, tak ke konci října
jsme naopak v plusu o 2.777.198,95Kč. To je základní informace, která plyne z tohoto bodu
programu.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 187/XIV:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
plnění rozpočtu městyse za období 1-10/2017 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 4:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 5 – Rozpočtová opatření č. 7, 8 a 9
Pan starosta upřesnil jednotlivé položky v rozpočtových opatření.
Rozpočtové opatření č. 7
Příjmy:
Neinvestiční dotace na opravu kulturního domu z JMK – zvýšení o 200.000,-Kč
Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na optimalizaci veřejného osvětlení – zvýšení o 205.600,Kč
Pohřebnictví – uzavřené nové nájemní smlouvy na hroby – zvýšení o 12.000,-Kč
Komunální odpady (EKO-KOM) – zvýšení o 12.000,-Kč
Příjmy zvýšeny o 429.600,-Kč
Výdaje
Pitná voda – snížení o 147.800,-Kč (Tyto peníze byly navýšeny na komunální služby a územní
rozvoj. Týkalo se to prodloužení inženýrských sítí na Končinách k novostavbě na ulici Nová.)
Kulturní dům – zvýšení o 200.000,-Kč
Veřejné osvětlení – zvýšení o 220.000,-Kč. Tato položka se investovala do opravy veřejného
osvětlení u školy, která proběhla v letních měsících a dále osvětlení u hřbitova.
Veřejné osvětlení (optimalizace veřejného osvětlení) – zvýšení o 205.600,-Kč
Komunální služby a územ. rozvoj – zvýšení o 226.800,-Kč
Sběr a svoz komun. odpadů – zvýšení o 67.000,-Kč
Sběr a svoz ostatních odpadů – zvýšení o 32.000,-Kč
Odpadové položky jsou celkem vysoké, to je vzhledem k tomu, že jsme letos kupovali kompostéry
a dotace, z které jsme je pořizovali ještě nebyla proplacena. Po proplacení dotace se částky vrátí do
normálu.
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací – zvýšení o 2.000,-Kč
Příjmy zvýšeny o 429.600,-Kč
Výdaje zvýšeny o 805.600,-Kč
Financování celkem zvýšeno o 376.000,-Kč
Rozpočtové opatření č. 8
Příjmy zvýšeny o 24.100,-Kč na položce přijeté dotace. To byly volby do Parlamentu ČR.
Výdaje:
Ostatní záležitosti kultury – zvýšení o 1.000,-Kč

Nebytové hospodářství – zvýšení o 7.000,-Kč
Veřejné osvětlení – zvýšení o 300.000,-Kč (budování veřejného osvětlení při revitalizaci náměstí)
Sběr a svoz komun. odpadů – zvýšení o 50.000,-Kč
Podporované byty – zvýšení o 15.000,-Kč
Volby do Parlamentu ČR – zvýšení o 24.100,-Kč
Místní správa – zvýšení o 27.000,-Kč
Výdaje zvýšeny o 424.100,-Kč
Schodek byl navýšen o 400.000,-Kč
Rozpočtové opatření č. 9
Příjmy zvýšeny o 283.700,-Kč, na položce les o 220.000,- Kč, komunální a územní rozvoj 38.400,Kč, využívání a zneškod.komun.odpadu (EKO-KOM) 25.300,- Kč.
Výdaje:
Cestovní ruch – zvýšení o 18.000,- Kč (tisk kalendářů)
Ostatní záležitosti pozemních komunikací – snížení o 260.000,- Kč
Zájmová činnost v kultuře o 4.000,- Kč
Kulturní dům – zvýšení o 320.000,- Kč
Veřejné prostranství – zvýšení o 92.000,- Kč
Místní správa – zvýšení o 106.700,- Kč
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací - zvýšení o 3.000,- Kč
Výdaje zvýšeny o 283.700,- Kč
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 188/XIV:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 7, 8 a 9 podle předloženého materiálu.
Hlasování č. 5

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 6 – Rozpočtové opatření č. 10
Pan starosta upřesnil významné položky.
Příjmy:
Daňové příjmy:
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. a fun.požitků – zvýšení o 728.400,- Kč
Daň z příjmu fyz.osob ze SVČ – snížení o 261.800,- Kč
Daň z příjmu f.o. z kap. výnosů – zvýšení o 7.400,- Kč
Daň z příjmu právnických osob – zvýšení o 173.800,- Kč
Daň z přidané hodnoty – zvýšení o 785.100,- Kč.
Daň z hazardních her – zvýšení o 12.000,- Kč.
Zrušený odvod z loterií a pod.her – snížení o 24.600,- Kč
Daň z nemovitých věcí – zvýšení o 68.700,- Kč

Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu – zvýšení o 500,- Kč
Les – snížení o 49.300,- Kč ( jedná se o neuhrazenou fakturu na dřevo)
Ostatní příjmy jsou zhruba stejné, jak v minulých letech.
Příjmy zvýšeny o 1 449.200,- Kč.
Výdaje:
Podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potrav.(nakládání s pozemky) – snížení o 9.800,- Kč
Pěstební činnost (les) – snížení o 3.200,- Kč
Vnitř. služby, obchod, turismus (informační středisko) – snížení o 1.500,- Kč
Silnice – snížení o 1 149.200,- Kč
Ostatní komunikace (chodníky) – snížení o 941.500,- Kč
Pitná voda - snížení o 5.300,- Kč
Úpravy vodních toků – snížení o 23.900,- Kč
Základní škola – snížení o 245.600,- Kč
Knihovna – zvýšení o 24.000,- Kč
Ostatní záležitosti kultury – snížení o 16.900,- Kč
Čestné hroby a památníky (pomník obětí na náměstí) – snížení o 218.600,- Kč
Rozhlas – snížení o 600,- Kč
Vydávání zpravodaje – snížení o 5.000,- Kč
Kino – snížení o 400,-Kč
Sbor pro občanské záležitosti (hody, dožínky, kronika) – snížení o 400,- Kč
Kulturní dům – zvýšení o 63.500,- Kč
Využití volného času dětí a mládeže – snížení o 13.200,- Kč
Nebytové hospodářství – snížení o 3.300,- Kč
Veřejné osvětlení – zvýšení o 133.900,- Kč
Pohřebnictví – snížení o 15.800,-Kč
Výstavba a údržba inženýrských sítí – snížení o 20.300,- Kč
Územní plánování – snížení o 50.000,- Kč
Komunální služby – zvýšení o 20.400,- Kč
Sběr a svoz nebezpečných odpadů – snížení o 16.700,- Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů – snížení o 5.800,- Kč
Sběr a svoz ostatních odpadů (pet-lahve, sklo….) – snížení o 15.500,- Kč
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – zvýšení o 700,- Kč
Domovy (podporované byty) – snížení o 400,- Kč
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence - snížení o 8.500,- Kč
Sbor dobrovolných hasičů – snížení o 234.100,- Kč (z důvodu toho, že jsme v letošním roce chtěli
budovu zbrojnice zateplovat, ale necháme to až na příští rok)
Zastupitelstvo obce – zvýšení o 31.600,- Kč
Činnost místní správy – snížení o 5.100,- Kč
Finanční operace (poplatky za vedení účtu) – zvýšení o 700,- Kč
Výdaje sníženy o 2 735.800,- Kč
Financování celkem sníženo o 4 185.000,- Kč
Pan starosta vyzval k případným dotazům a připomínkám.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.

Usnesení 189/XIV:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
rozpočtové opatření č. 10 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 6

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 7 – Zřízení věcného břemene - Vintoky
Pan starosta
Zastupitelé k tomuto bodu obdrželi dva geometrické plány. Pan starosta ukázal místo na plánu.
Dále uvedl, že věcné břemeno se bude zřizovat na základě smlouvy o smlouvě budoucí, která byla
zastupitelstvem v minulosti schválena.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 190/XIV:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ s firmou E.ON Distribuce, a.s. k pozemkům p.č.
354/139, 354/149 a 354/152 podle předloženého materiálu.
Hlasování č. 7

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 8 – Zřízení věcného břemene - přípojka k RD pod farou
Tento bod je podobný předchozímu. Jedná se jen o jinou lokalitu, pod farou. Týká se to rodinného
domu č. 74. Pan starosta ukázal místo na plánu.
Jelikož nebyly žádné další připomínky ani dotazy, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 191/XIV:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ s firmou E.ON Distribuce, a.s. k pozemku p.č.
1687/2 podle předloženého materiálu.
Hlasování č. 8

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 9 – Výkup pozemků – Končiny
Pan starosta uvedl, že k tomuto bodu navazuje i další bod programu – Přijetí úvěru.
Tak, jak jsme se domluvili na minulém zasedání, byli osloveni majitelé pozemků v celé lokalitě
určené k výstavbě územním plánem. S většinou majitelů jsem mluvil, než jsme se dostali do nějaké
smyčky, kde to průchodné nebylo. Nicméně se podařilo zajistit souhlas majitelů v první části
směrem od bytovek. Nešťastné je to v tom, že již dva dny platí nová katastrální mapa a já vám to
ukazuji na podkladu staré mapy. Tvar těch pozemků je stejný. V seznamu v podkladových
materiálech máte již nové mapy.
Pan starosta ukázal pozemky, kde má souhlas majitelů a které se ještě musí dořešit.

Jestliže budeme chtít vykoupit pozemky, tak na ně musíme mít peníze. Částka se pohybuje kolem
pěti milionů korun. My na celé financování nemáme prostředky, proto pokud odsouhlasíme výkup
pozemků, musíme hlasovat o přijetí úvěru v dalším bodu programu.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
V 18:25 hodin přichází člen zastupitelstva pan Mgr. Josef Škvařil.
Usnesení 192/XIV:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
koupi pozemků dle přiloženého seznamu za cenu 200,- Kč/m2 podle předloženého vzoru kupní
smlouvy
Hlasování č. 9

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 1

K bodu č. 10 – Přijetí úvěru
Pan starosta.
Jak jsem již říkal, abychom měli finanční prostředky na výkup pozemků, je třeba přijmou úvěr.
Informace zastupitelé obdrželi. Jen doplním, že úvěr by byl ve výši 4.000.000,-Kč se splácením na
dobu pěti let a s pevným úrokem 1,37%. První splátka by proběhla v polovině příštího roku
1.7.2018. Ve střednědobém výhledu pak uvidíme, jak to ovlivní naše finanční možnosti do dalších
let. Vzhledem k tomu, že úvěr je poměrně krátkodobý a finanční situace obce je na přiměřeně dobré
úrovni, tak si myslím, že bych s přijetím úvěru určitě neváhal.
Členka zastupitelstva paní Mgr. Zdeňka Svobodová
Jaká je roční splátka?
Pan starosta
Roční splátka je 800.000,-Kč plus úroky 1,4%. V prvním roce ze čtyř milionů, to jsme na nějakých
60.000,-Kč. Pak to bude úměrně klesat, jednu pětinu ročně.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.

Usnesení 193/XIV:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
s ch v a l u j e
přijetí úvěru od České spořitelny a.s. ve výši 4.000.000,-Kč na financování koupě pozemků
určených k jejich následnému zasíťování, s pevnou úrokovou sazbou ve výši 1,37%, bez zajištění,
s měsíčními splátkami od 1.7.2018 a datem splatnosti k 30.6.2023 a pověřuje starostu podpisem
úvěrové smlouvy.
Hlasování č. 10

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

Pan starosta
Technicky, jak by to mělo probíhat. Předpokládám, že nejdříve vykoupíme pozemky a až poté

přijmeme úvěr.
K bodu č. 11 – Žádost o vydržení
Pan starosta
Obdrželi jsme žádost majitele domu č. 331 o uzavření dohody o vydržení části pozemku, který je
užíván jako zahrada rodinného domu. Uvedená skutečnost byla zjištěna při zaměřování extravilánu
obce pro vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav. Při tomto zaměřování došlo
k jedinému nesouladu s představami majitelů, kde to nebylo možné vyřešit domluvou. Pan starosta
ukázal místo na mapě. Tři majitelé domů užívají část obecního pozemku, aniž by to tušili. Přišlo se
na to až při zaměření hranic katastru. Došlo tady k nějakému sporu s katastrálním úřadem,
s pozemkovým úřadem a s obcí, jehož výsledkem bylo, že tento pozemek byl vyjmut
z pozemkových reforem a bylo to obkrouženo pozemkem p.č. 354/150 tak, abychom uhnuli tomuto
spornému pozemku a neblokovali jsme práce na pozemkových úpravách.
Takovýchto úseků, kde někdo využívá obecních pozemků, aniž by o tom věděl, je spousta. Doposud
jsme to řešili odkupem majitelů od obce. I z tohoto důvodu šel návrh z rady ten, že nesouhlasíme
s vydržením, ale že jsme ochotni to prodat za běžných podmínek. Výměra je tam malá a já bych byl
nerad, aby takto vznikl precedent. Výměra je asi 50 m2.
Člen zastupitelstva pan František Jelínek
V té žádosti je napsané, že to dvacet let obhospodařovali. Zajímalo by mě, jestli měli nájemní
smlouvu s obcí?
Pan starosta
Neměli, protože o tom nikdo nevěděl. Těch pozemků, které jsou užívané a zaplocené, je tady
spoustu. Nejsou majetkoprávně dořešeny. Jsou to sice malé kousky, ale ta práce, která s ježděním po
úřadech je, je na mé hlavě. Byrokratický proces kvůli každému kousku pozemku je poměrně
náročný. Nedovedu si představit, že když darujeme někomu pozemek, byť ho mohl v dobré víře
využívat, tak bychom museli darovat pozemky po celé obci. To si myslím, že není v našem zájmu.
Pan František Jelínek
Pak tam píše o nějaké opěrné zdi. Tu vybudoval on? Myslím si, že dopis je trochu nepravdivý.
Protože jsem pracoval na obci a tuto plochu jsme sekli my.
Pan starosta
Opěrnou zídku budoval majitel domu. Pozemek máš na mysli jiný. Tato plocha je oplocená, týká se
to zahrady. Pan starosta upřesnil místo na mapě.
Pan František Jelínek
Tak to se omlouvám. V přiloženém plánku to nebylo zřejmé.
Pan starosta
Ano, novou mapu jsem stahoval až dnes.
Člen zastupitelstva pan JUDr. František Pernica
Majitel domu požádal o výkup?
Pan starosta
Nepožádal, je to gesto, že jsme otevřeni tomu, že to může koupit.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 194/XIV:

Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
nesouhlasí
s dohodou o vydržení části pozemku p.č. 354/1 u domu č.p. 331
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 354/1 u domu č.p. 331 podle předloženého materiálu.
Hlasování č. 11

pro: 13

proti: 1

zdržel se: 0

K bodu č. 12 – Záměr prodeje pozemků - Sadová
Majitelka domu č. 153 požádala o odkup pozemků u domu, které dlouhodobě využívají, ale jsou
majetkem obce.
Pan starosta ukázal místo na mapce.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 195/XIV:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1735 a části pozemku p.č. 1736 a 1739/1 podle
předloženého materiálu.
Hlasování č. 12

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 13 – Rozpočet městyse na rok 2018
Pan starosta
Příjmy jsou koncipovány způsobem stejným, jak v minulých letech. Kromě daňových příjmů, kde
se držíme predikcí ministerstva vnitra, kde v minulých letech bylo určování daňových příjmů
poměrně přesné. I vzhledem k tomu, že se změnilo rozpočtové určení daní ve vztahu k DPH, tak
daňové příjmy zase o něco narostly. Ostatní příjmy jsou zhruba ve skutečnostech z posledních let.
Tam se toho zas tolik nemění. Jediným skokovým nárůstem jsou příjmy z nebytového hospodářství
ve staré škole, kde měla firma Network předplacené nájemné do konce letošního roku. V době, kdy
jsme potřebovali finanční prostředky na opravu střechy si nájemné předplatili. V příštím roce již
budou platit běžné nájemné, proto tato položka byla zvýšena o 200.000,-Kč.
Příjmy celkem: 17.764.600,-Kč
Výdaje
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství – 5.050.000,-Kč. To jsou výdaje na výkupy pozemků.
V drtivé většině se to bude týkat pozemků na Končinách, které byly předmětem bodu č. 9.
Dotace včelařům – 7.000,-Kč
Pěstební činnost – 80.000,-Kč. Jedná se o práce v lese, kde lze předpokládat, že bude v příštím roce
opět nutná těžba, protože situace v lese s kůrovcem je opravdu kalamitní.
Vnitř. služby, obchod, turismus – 75.000,-Kč – Informační středisko, stejná částka, jak v minulém
roce.
Silnice – 5.500.000,-Kč a ostatní komunikace 3.000.000,-Kč. Dokončení druhé etapy náměstí
včetně vjezdů asi 1,5 milionu Kč. Zbytek bude na III. etapu revitalizace náměstí, která se týká
silnice od křižovatky směrem do Dvora a Zaháňka. Co se týká chodníků, tak tam bychom chtěli
pokračovat u školy směrem k hlavní silnici. Měla by zde být ještě rezerva. Uvidíme, až jak dopadne
výběrové řízení, které budeme dělat příští rok.

Dopravní obslužnost – 55.900,-Kč. Příspěvek IDS JMK.
Pitná voda (úroky z úvěru, členský příspěvek, ztrátovost) – 180.000,-Kč.
Vodní díla v zemědělské krajině – 30.000,-Kč.
Základní škola (provoz, pojištění budovy, autobus, dary žákům…) – 2.050.000,-Kč z toho příspěvek
ZŠ 1.500.000,-Kč.
Knihovna (provoz) – 100.000,-Kč
Ostatní záležitosti kultury (koncerty, divadla) – 40.000,-Kč
Čestné hroby a památníky (pomník obětí na náměstí) – 250.000,-Kč
Činnost registrovaných církví (příspěvek kostel) – 70.000,-Kč
Rozhlas (autorské poplatky) – 30.000,-Kč
Vydávání zpravodaje – 15.000,-Kč
Kino (provoz) – 70.000,-Kč
Sbor pro občanské záležitosti (hody, dožínky, kronika) – 60.000,-Kč
Kulturní dům (provoz, drobné opravy, rekonstrukce přísálí) – 950.000,-Kč. Zde máme asi 0,5
milionu Kč vyčleněno na pokračování oprav kulturního domu. Letošní oprava hlavního sálu byla
povedená a rádi bychom opravili i přísálí.
Ostatní tělovýchovná činnost (příspěvek TJ Ostrov u Macochy) – 60.000,-Kč
Využití volného času dětí a mládeže – 750.000,-Kč. To je nutná spoluúčast na akci, na kterou jsme
obdrželi dotaci, výstavba multifunkčního hřiště v areálu KD.
Ostatní zájmová činnost (příspěvek zahrádkáři, myslivci) - 32.000,-Kč
Nebytové hospodářství (stará škola – pojištění, opravy) – 50.000,-Kč
Veřejné osvětlení (spotřeba energie, drobné opravy) – 250.000,-Kč. Z toho 100.000,-Kč je na
energie a 150.000,-Kč na opravy, kde bychom u hřbitova chtěli dokončit poslední dvě světla, u
kterých je přívod el. vedení v havarijním stavu.
Pohřebnictví (provoz hřbitova) – 200.000,-Kč. Zde se to také skokově navýšilo. Mívali jsme
20.000,-Kč, ale vzhledem k tomu, že jsme obdrželi dotaci z Ministerstva zemědělství na opravu
hřbitovní zdi, tak je nutná spoluúčast obce, která činí asi 180.000,-Kč.
Výstavba a údržba inženýrských sítí (úroky z úvěru) – 40.000,-Kč
Územní plánování – 50.000,-Kč. Bude nutné zahájit práce na novém územním plánu, protože do
konce roku 2020 musíme mít nový územní plán. Starý pozbyde platnosti. V příštím roce to
administrativně rozeběhneme tak, aby nové zastupitelstvo mělo akci rozjetou a nemusely se dělat
první zdlouhavé administrativní kroky.
Komunální služby – příspěvek Spolku pro rozvoj venkova MK – 13.500,-Kč
Sběr a svoz nebezpečných odpadů – 30.000,-Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů – 650.000,-Kč
Sběr a svoz ostatních odpadů (sklo, pet) – 120.000,-Kč
U těchto tří odpadových položek se přiznám, že je to nějaký odhad. Sám jsem zvědav, jak do toho
zasáhne nově zavedený motivační systém. Zatím se ukazuje, že systém je účinný.
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – 900.000,-Kč
Domovy (podporované byty) – 25.000,-Kč
Svaz zdravotně postižených (příspěvek na činnost) – 20.000,-Kč. Vzhledem k tomu, že část
letošního příspěvku byla vrácena, tak příspěvek v příštím roce navýšíme, ale to budeme řešit
rozpočtovým opatřením.
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence – 170.000,-Kč
Ochrana obyvatelstvu – 1.000,-Kč
Sbor dobrovolných hasičů – 450.000,-Kč. To je jednotka plus zateplení budovy hasičky.
Sbor dobrovolných hasičů (příspěvek na činnost) – 50.000,-Kč
Zastupitelstvo obce – 1.020.000,-Kč. Zde se mírně zvedaly mzdy, proto je to povýšené oproti
letošnímu roku.
Volba prezidenta republiky – 25.000,-Kč
Činnost místní správy – 1.300.000,-Kč. Opět navýšení z důvodu zvedání mezd.
Finanční operace (poplatky za vedení účtu) – 12.000,-Kč

Daň z příjmu za obec – 100.000,-Kč
Finanční vypořádání z minulých let – 4.600,-Kč
Výdaje celkem: 23.936.000,-Kč
Příjmy celkem: 17.764.600,-Kč
Financování celkem: 6.171.400,-Kč
Tento schodek bude částečně sanován přijetím úvěru, který jsme před chvílí schválili. Dále budou
zapojeny zůstatky z předchozích let.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 196/XIV:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
- s ch v a l u j e
- rozpočet městyse Ostrov u Macochy na rok 2018 s:
- příjmy ve výši
17 764 600,- Kč
- výdaji ve výši
23 936 000,- Kč
- financováním ve výši
6 171 400,- Kč
- závazné ukazatele rozpočtu v členění dle paragrafů rozpočtové skladby včetně
finančního vztahu ke zřízené příspěvkové organizaci podle předloženého materiálu
-pověřuje
Radu městyse Ostrov u Macochy p r o v á d ě n í m:
- rozpočtových opatření v částkách do 500 000,- 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 2018
- předkládat na vědomí Zastupitelstvu městyse schválená rozpočtová opatření
Hlasování č. 13

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 14 – Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2023
Pan starosta uvedl předpokládané částky na období 2019-2023.
Dále uvedl, že na tyto roky se počítá se stejnými daňovými příjmy jako v příštím roce. Je z toho
patrné, že výdaje, které zůstanou na investice se budou pohybovat okolo 6 až 7 milionů korun,
pokud bude obec hospodařit jak doposud. Pokud se běžné provozní náklady budou držet na
minimech, tak je reálné, abychom každoročně 7.000 000,-Kč vyčíslili do nějakých investic.
Nejzajímavější je tabulka na druhé straně, kde jsou uvedeny splátky úvěrů a je tam připočtený i
úvěr, který jsme dnešního dne schválili. Je zřejmé, že první úvěr, který bude splacen je z roku 2008.
Ten bude splacen 31.10. 2018. Pak budeme mít pouze dva úvěry s tím, že jeden bude splacen již
v roce 2020 a pak tady máme úvěr, který jsme odsouhlasili dnes. Ze střednědobého výhledu je
patrné, že i přes to, že jsme přijali úvěr 4.000.000,-Kč, tak financování je opravdu zdravé a
možnosti rozvoje to zásadně neohrozí.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 197/XIV:

Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2023 podle předloženého materiálu.
Hlasování č. 14

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 15 – Zpráva o činnosti Rady městyse
Pan starosta uvedl, že veškeré usnesení bylo přílohou pozvánky na zasedání.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 198/XIV:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady městyse Ostrov u Macochy od XIII. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov
u Macochy.
Hlasování č. 15

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 16 – Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru
Pan starosta se omluvil, že zapomněl rozeslat zápisy z těchto dvou výborů společně s pozvánkou.
Zaslal je e-mailem před zasedáním zastupitelstva. Dále oznámil, že má s sebou k nahlédnutí
kontrolní výbor, který není běžně zastupitelstvu předkládán. Finanční výbor se zabývá finančními
operacemi, které prochází schvalováním zastupitelstvem, rozpočtová opatření schvalovaná Radou
městyse, podílí se na přípravě rozpočtu a střednědobého výhledu.
Jelikož nebyly žádné připomínky ani dotazy, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 199/XIV:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
zprávy o činnosti Finančního výboru a Kontrolního výboru od IX. zasedání Zastupitelstva městyse
podle předloženého materiálu.
Hlasování č. 16

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 17 – Dotazy, připomínky a podněty
Pan starosta
Jako vždy se pokusím probrat akce, které se udály za poslední čtvrtletí a potom otevřu diskusi
k jakýmkoliv připomínkám.
Co se týká staveb, tak nejzásadnější stavba je II. etapa revitalizace náměstí. Za uplynulé období
byly podepsány dva dodatky, které navyšují původní hodnotu stavby o 540.000,-Kč. Větší část asi
320.000,-Kč je dána veřejným osvětlením, které nebylo v původní smlouvě. Co se týká 220.000,-Kč
tak to jsou v uvozovkách drobnosti, které na té stavbě narostly. Jedna z těch větších je přídlažba,
dále nebyl naceněn svod dešťové vody z úřadu, vodoměrná šachta, která byla výškově nevyhovující
a byla v parkovišti. Musela se udělat kompletně nová. Dále jsou tam nové schody u Speleoartu,
štěrbinové žlaby. Položkově to nejsou zas tak významné částky, ale v součtu to dělá docela vysokou
částku. Toto jsou finanční části dodatku.

Dále bylo nutné prodloužit termín dokončení stavby, jelikož stavba nebyla dokončena vzhledem ke
klimatizačním podmínkám. Termín dokončení byl schválen do 30.4.2018 s tím, že rozsah stavby
dozná výrazných změn a tím pádem bude i navyšován původní rozpočet stavby. To už jen z toho
důvodu, že stavba měla končit u pošty a vzhledem k velmi výhodné ceně, která byla podaná
dodavatelskou firmou jsme se dohodli, že komunikace bude prodloužena až ke křižovatce.
V příštím roce bude pokračování revitalizace o to jednodušší. Střízlivým odhadem si myslím, že
můžeme počítat, že 600.000,-Kč až 700.000,-Kč v příštím roce naskočí na tomto rozšíření stavby.
Na druhou stranu toto bude dané již geometrickým zaměřením, takže jednotkové ceny jsou dané
smlouvou a bude se to týkat jen rozsahu.
Shrnu to - dodatky byly podepsány dva, dokončení stavby na konci dubna. K dnešnímu dni bylo
vyfakturováno 2.7 milionu s tím, že očekávám, že příští týden obdržíme další fakturu, která by měla
být na částku kolem 800.000,-Kč s čímž je počítáno i v rozpočtovém opatření.
Dále se uskutečnila oprava sálu v kulturním domě. Ten, kdo tam byl na první kulturní akci, si
myslím, že byl mile překvapen. Konečně to tam vypadá jako v kulturním domě.
Také proběhla optimalizace veřejného osvětlení, kde zbývá zapojit na nový systém řízení - ještě
není zapojený. Z jednotlivých odběrných míst není napojen, ale čekáme, až nám E.ON napojí nové
odběrné místo. V rámci této akce bylo vyměněno asi 35 svítidel, někde byly posunuty. Zejména na
náměstí jsme posouvali svítidla na každou stranu, protože se dělalo nové osvětlení, a to není potřeba
mít na E.ON sloupech.
Prodloužení komunikace na ulici Nová. Dnes jsme obdrželi fakturu ve výši 200.000,-Kč plus za
asfalt. K dnešnímu dni je tam spodní vrstva obalované, horní se bude dělat po dohodě
s dodavatelem až na jaře. Kdyby náhodou byla tendence, že by spodní vrstvy pracovaly tak, aby se
to dorovnalo tou horní vrstvou.
To jsou stavby, které proběhly, nebo se vyvíjely v minulém období.
Co nás čeká na začátku příštího roku i v rámci roku.
V lednu bychom rádi rozběhli výběrové řízení na III. etapu revitalizace náměstí. V tuto chvíli
dokončujeme podklady.
Stejně tak musíme v lednu rozeběhnout výběrové řízení na multifunkční hřiště.
V prvním čtvrtletí bych rád ještě rozeběhl výběrové řízení na opravu hřbitovní zdi. Tam to nemusí
být úplně na začátku kalendářního roku.
Poslední výběrové řízení je na zateplení hasičské zbrojnice. Tu budeme muset také udělat, ale tu
nemusíme dělat v prvním čtvrtletí, ale možné to je. Uvidíme, jak budou ostatní věci vycházet, jak se
to stihne nachystat.
Co se týká dalších informací, určitě jste zaregistrovali, že byl spuštěn motivační a evidenční systém
sběru odpadů. Za první měsíc a půl proběhla identifikace popelnic. Všechny popelnice by dnes
měly mít čarový kód. Dále proběhly dva pytlové sběry plastů a jeden papíru. Za tyto sběry se
vybralo celkem 460 pytlů. Zhruba 360 pytlů plastu a 100 papíru. Ta čísla jsou obrovská a i ti, co
nám dělají tento systém jsou mile překvapeni, že tak skokově došlo k nárůstu třídění. Nezbývá než
všem občanům poděkovat. S tím je spojena i evidence popelnic a jejich svozu. Snažím se apelovat
na občany, aby popelnici dali k vývozu až je plná. To je jedna z myšlenek toho systému, nevyvážet
poloprázdné popelnice. Je to také jeden z bodů hodnocení. Kdo byl na přednášce, tak to slyšel.
Nějaké informace dáme do zpravodaje, aby i ti, co přednášku nestihli, měli informace. Při svozu
minulý týden bylo vyvezeno 290 popelnic. To je větší polovina. I to je na začátek dobré, věřím, že
to v dalších měsících ještě klesne.
Další odpadovou záležitostí jsou kompostéry, které byly v minulém období rozdány.
Poslední věcí, kterou chci zmínit je reklamace těsnosti hráze rybníka. Kdo chodí okolo, nebo se tam
chodí koupat, tak si všiml, že voda je upuštěná. Je to z důvodu toho, aby se našlo místo, kde se ta
voda ztrácí. Místo bylo nalezeno a po domluvě s dodavatelem budou opravy probíhat na začátku
příštího roku.
Nyní otevírám diskusi.
Členka zastupitelstva Mgr. Zdeňka Svobodová

Chtěla bych se zeptat, kdy se počítá, že se zprůjezdní komunikace na náměstí? Bude to ještě
v letošním roce? A ještě bych byla ráda, kdyby stavební firma to staveniště uklidila a ty plastové
pytle a palety odvezla.
Pan starosta
S úklidem je počítáno příští týden. Na kontrolním dnu, který byl teď ve čtvrtek jsme si to říkali.
Pokud to bude jen trochu možné a počasí bude přát, tak část, kterou stihnou zapískovat bude
zprůjezdněná během příštího týdne. Pokud bude vhodné počasí, tak by chtěli pokračovat ve
dláždění kolem obchodu a masny, aby plochy byly pro lidi na zimu připraveny.
Člen zastupitelstva pan Ferdinand Zouhar
Chtěl bych vědět, jak pokračuje situace s přeložkou sloupu na konci chodníku na Bělé? Termín byl
do poloviny letošního roku.
Pan starosta
Ano, termín takový byl, ale projektant E.ONu nestihl udělat potřebné vyjádření a projednat to se
stavebním úřadem. Dnes je stavba povolena a předpokládá se, že začátkem příštího roku se to bude
realizovat. Hned na to bych rád dodělal chodník.
Člen zastupitelstva pan Mgr. Josef Škvařil
V jakém stavu je stavba pomníku obětem válek?
Pan starosta
Tam jsme se s dodavatelem, který má na starosti obložení pomníku dostali do sporu s materiálem.
To řešíme a vzhledem ke klimatickým podmínkám to v zimním období dokončovat nebudeme.
Mgr. Josef Škvařil
Ještě bych chtěl dodat, aby diskuse s odborem kultury proběhla i ohledně jmen, která budou na
pomníku napsaná. V první válce je rozpor mezi počtem jmen na pomníku a udávaných v kronikách.
Možná, kdyby ještě než dáme definitivní podobu té desky, mohla proběhnout nějaká diskuse se
zasvěcenými pamětníky. Abychom předešli situaci, že na někoho z první světové války
zapomeneme.
Pan starosta
Ono se to týká také druhé světové války, která je asi živější. Koncept pomníku máme vypracovaný
včetně grafiky. Vycházeli jsme z údajů naší kroniky a z původního pomníku. Z naší kroniky jsme
čerpali údaje zejména na druhou světovou válku. V kronice to nebylo v souladu s původním
pomníkem to, co si myslím, že by tam mělo být.
Pan JUDr. František Pernica
Možná by nebylo od věci koncept, nebo jména dát zastupitelům, nebo dát občanům na vědomí.
Především rodinám, rodinným příslušníkům, ze kterých ti váleční veteráni-oběti války pocházeli. To
je můj názor a doporučení.
Když mám slovo, dovolil bych si další dvě připomínky.
Co se týká údržby chodníků v zimě, pořizoval se traktor s radlicí a nevím, do jaké míry by bylo
vhodné koupit kartáče. Zejména pokud jsou jen poprašky sněhu, když mrzne. Když se využívá
radlice, tak se to jen uhladí. S využitím kartáčů by byly chodníky smetené a pro chodce by to bylo
příznivější.
Další věc na zamyšlení, bylo by asi vhodné provést vyhodnocení školního autobusu. Mám na mysli
efektivnost dojíždějících žáků. To až po ukončení roku, to znamená na první čtvrtletí příštího roku.
Nějak ten rok 2017 uzavřít, říct si, mám tady nějaké náklady na auto, na žáky dostáváme takovou
dotaci, pokud bychom tyto žáky neměli, tak by to ve škole způsobovalo tyto potíže.

Pan starosta
Pomník, ano, rozešlu zastupitelům, můžeme se o tom dále bavit. Co se týká rodin pozůstalých, tak
mi došla jedna připomínka, že na původním pomníku bylo špatné datum, tak abychom to do
budoucna opravili. Přiznám se, že nemám úplně přehled, kdo patří, ke kterému pozůstalému. Budu
muset k tomu sednout a pátrat, kdo ke komu patří.
Co se týká kartáčů na traktor, nejsem si jistý, do jaké míry to půjde. Pan Jelínek, který pracoval na
obci, tady kroutí hlavou. Nevím, jestli to bude technicky možné. Za pokus to stojí. Myslím si, že je
to dobrá připomínka.
Co se týká autobusu, tak přesná čísla Vám nyní neřeknu. Nicméně autobus v letošním roce
přepravuje kolem třiceti dětí. Na každé dostáváme v rámci sdílených daní asi 8.000,-Kč. Jsme na
částce lehce přes 200.000,-Kč a náklady na autobus jsou do 150.000,-Kč. Plus další výnosy, které
má škola asi 43.000,- Kč na žáka. To je to, proč jsme do toho šli. I kdyby to bylo ztrátové pro obec,
tak oni si na těch 30 dětí mohou vyúčtovat 1,5 úvazku i více, takže jsme na úplně jiných číslech.
Hlavní je to, že škola je nyní dlouhodobě stabilizovaná, protože ty nejsilnější ročníky jsou do 6
třídy. Když by byl v 9 třídě výpadek 28 dětí, tak by to šlo cítit. Dnes máme školu stabilizovanou
díky dětem z Krasové a Vilémovic a není pro školu tolik zásadní problém, když vypadnou děti
z Vysočan.
Z občanů pan Mrázek Josef
V rozpisu na odvoz tříděného odpadu je naplánován svoz papíru na 25.12.2017. Bude tento svoz i
ve svátek?
Pan starosta
Svoz bude. SUEZ doposud jezdila i na Štědrý den. Máme to od nich takto potvrzené, tak by to mělo
tak být.
Paní Mgr. Zdeňka Svobodová
Já bych chtěla připomenout, že 6.1.2018 bude Tříkrálová sbírka a Betlémské světlo se bude
rozdávat 24.12.2017 po mši od 8:30 do 9:30 hodin. Tak to bude i ve zpravodaji.
Pan starosta
Zpravodaj ještě není, protože jsem ještě nestihl dodat články. S tím, jak připravuju podklady pro
žádost o dotaci, které se mají dodávat 15.1.2018, dlužím redakční radě tři články a tím se to celé
zpožďuje.
Člen zastupitelstva pan František Jelínek
Když jsme u třídění odpadu. Řady z vás se to netýká, ale myslím si, že třídění do pytlů je velký
problém na bytovkách. Pytle musí mít v chodbě, kam to mají lidi dát? Když má každý dvůr nebo
garáž, tak to tam dají, ale kam to dají bytovkáři, kteří garáž nemají? V bytě to pak smrdí. Až budu
bydlet v bytovce, tak se na to třídění vykašlu.
Pan starosta
Jasně, že kde nejsou prostory, tak tam problém je. Kdo to nemá kam dát, tak může vyvážet stále do
kontejnerů. Nebudou za to body a slevy v roce 2019, ale lepší systém nevymyslíme.
Pan František Jelínek
Ono to kódování bylo trochu jinak vysvětlované. Lidi si mysleli, že se popelnice budou vážit.
Pan starosta
Každé vyvezení popelnice je plný svoz. Když je popelnice poloprázdná, stejně se načte jako celá.

Pan František Jelínek
Ke smetákům na traktor. Není to tak, jak by si pan JUDr. Pernica představoval, že by byl pluh a za
tím smeták. Ten pluh je na hydrauliku. Vlečka jde na zadek. Pokud vypojíš vlečku, můžeš ovládat
předek. Pokud tam zapojíš radlici a ještě smeták, tak nemůžeš dělat obojí. Může jet jen předek nebo
jen zadek.
Pan starosta
To smetání má cenu, pokud napadne 1cm sněhu. Ve chvíli, kdy bude padat více sněhu, tak tam musí
být sypač.
Pan František Jelínek
Nejlepší by bylo, když o půlnoci začne sněžit, tak vyčistit cesty dříve, než začnou lidi chodit do
práce.
Pan Mgr. Josef Škvařil
Připomínám kanál u našeho domu. Budou tam trhliny, naruší se statika a kanál se proboří.
Pan starosta
Zase jsem to vypustil z hlavy. Děkuji za připomenutí.
Z občanů pan František Nejezchleb
Mám dotaz. Na zateplení budovy a na zásahovou jednotku je v rozpočtu nějaká částka. Co všechno
je v ní zahrnuto? Je tam i provoz autobusu? Provoz autobusu není na školu?
Pan starosta
Provoz autobusu je v tom také. Část jde ze školy, část z hasičů.
Pan František Nejezchleb
Jaká částka je ze zásahovky brána na provoz autobusu? Ze zásahovky je brána částka na pohonné
hmoty, které se vyjedou celkově autobusem?
Pan starosta
Ano. Z hlavy částku neumím říci.
Pan František Nejezchleb
Další věc je ta, že je to vlastně vozidlo zásahové jednotky, které je ve výjezdu a je využíváno pro
školu. Beru v potaz, že je to potřeba, takže nad tím zavírám oči. Ale nelíbí se mi to, že večer by
autobus měl stát u hasičky, a ne někde po dědině. Pro zásah jsme přes den málo dosažitelní, ale ve
večerních hodinách, když nám písknou něco většího, potřebujeme větší vozidla, tak nevíme, kde ten
autobus máme hledat. Je to pro nás obrovská ztráta času. My máme stanovených 10 minut výjezdy,
a to nejsem schopen dodržet, když nevím, kde autobus je. Jestli je dole nebo u bytovek.
Pan starosta
Na to jsou v podstatě dvě varianty. Vyřadit z výjezdu a tím pádem by to sloužilo jen škole nebo to
parkovat tady. Pokud to bude neudržitelné, tak to půjde jednou z těchto cest.
Pan František Nejezchleb
My to nějakým způsobem překousneme, ale až dojde k nějakému problému, tak za strany HZS
může být velký problém.
Pan starosta

Když tady byla kontrola z HZS a měli připomínku k využívání autobusu školou, tak jsem řekl, že to
vyřadíme z výjezdu. V tu chvíli diskuse skončila. Priorita je ale zřejmá.
Pan František Nejezchleb
Z toho důvodu jsme investovali do přestavby sanitky, aby se dala v budoucnu využít jako výjezdové
vozidlo. Zatím je to vázáno smlouvou, protože na to byla dotace z krajského úřadu a nemůžeme to
zatím převést na obec tak, aby mohla být zařazena do výjezdu. Tři roky to musíme využívat jen pro
SDH. Do budoucna s tím ale počítáme. Jistým způsobem by se tím vyřešil i ten problém
s autobusem.
Není autobus blokovaný taky dotací na určitá léta?
Pan starosta
Blokovaný není už dlouho. V době udržitelnosti není a myslím si, že to nebylo ani v té době, že tam
ta udržitelnost ve smlouvě ani nebyla.
Necháme to do začátku příštího roku, tam to dáme do pořádku, aby to stálo tady.
Pan JUDr. František Pernica
Ještě bych se chtěl zeptat na odvoz odpadů, zda bude vedena nějaká evidence ke zveřejnění na
internetu. Včera jsem v televizi viděl, jak ve Svatobořicích to zveřejňují, a pro ty občany je to
motivující. Soutěží mezi sebou, kdo více vytřídí. Tak jestli to bude i u nás dotaženo do tohoto
konce.
Další věc je ta, že jsem si všiml, že naproti šumperáků je navezená hlína. S čím se tam počítá? Je to
nějaká soukromá akce, nebo jestli tam obec počítá se zřízením nějakého parkovacího místa?
Pan starosta
Co se týká odpadů, tak Svatobořice jedou na úplně stejném systému, dělá jim to tam stejná firma.
Zatím nejsme tak daleko, oni to mají zavedeno několik let. Nejsem si úplně jistý, jestli bychom
nenaráželi na ochranu osobních údajů. Tím spíše, že od května příštího roku je ochrana osobních
údajů nějaký strašák nejen na úřady. Tady bych se toho bál. Pokud budeme chtít něco zveřejnit, tak
budeme muset získat souhlas těch, kterých se to týká. Každý jednotlivý člověk má přístup do
systému a sám si to může hlídat.
Co se týká navezené zeminy nad školou, tak to není soukromá akce. Je to navezené a příští rok bych
to chtěl ještě doupravit a výhledově bych to rád zatravnil. Situace s parkováním okolo školy je
katastrofální a tímto odstavným místem bych to rád řešil. Na zastupitelstvu tuto situaci již řešíme
poněkolikáté. Ráno se u školy nedá zaparkovat. Toto by řešilo krátkodobé zaparkování rodičů, kteří
vozí děti do školy.
Jelikož nebyly žádné další dotazy, pan starosta ukončil zasedání a popřál všem přítomným pěkné
svátky.
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