ZÁPIS
o průběhu XVII. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
konaného dne 15.6.2018 v klubovně hasičské zbrojnice
K bodu č. 1 – Zahájení
Pan starosta Ing. Ondřej Hudec zahájil XVII. 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: Zdeněk Vašíček
Později přijde: Mgr. Josef Škvařil
Přítomno je 7 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 225/XVII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy určuje Hanu Florkovou sčitatelkou hlasů při jednání
XVII. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.
Hlasování č. 1:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 2 – Schválení programu
Pan starosta uvedl, že všichni zastupitelé obdrželi program společně s pozvánkou na zasedání,
program byl zveřejněn na webových stránkách obce a byl také vyvěšen na úřední desce městyse.
Jelikož nebyly žádné návrhy na doplnění programu, nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení 226/XVII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
program XVII. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.














Zahájení, určení zapisovatele a sčitatele
Schválení programu
Schválení ověřovatelů zápisu

Plnění rozpočtu 1-4/2018
Závěrečný účet městyse Ostrov u Macochy za rok 2017
Schválení účetní závěrky městyse Ostrov u Macochy za rok 2017
Rozpočtová opatření
Spolufinancování sociálních služeb
Výkup pozemků – Končiny
Výkup pozemků – Vintoky
Výkup pozemků u ZŠ
Směna pozemků na ul. Bělá
Žádost o odkup části pozemku p.č. 1731/1






Výstavba dětské léčebny – majetkoprávní vypořádání s JMK
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 starosta navrhl na ověřovatele zápisu pana Michala Horského a pana Ing. Jaromíra Krbečka.
Jelikož nebyly vzneseny další doplňující návrhy a navržení zastupitelé souhlasili, nechal pan
starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení 227/XVII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
určuje
Michala Horského a Ing. Jaromíra Krbečka
ověřovateli zápisu z XVII. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.
Hlasování č. 3:

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 2

K bodu č. 4. - Plnění rozpočtu 1-4/2018
Pan starosta uvedl, že veškeré podklady zastupitelé obdrželi přílohou pozvánky.
Příjmy byly o něco nižší, než by měly být poměrné.
Příjmy za toto období činily 6.160.154,-Kč
Výdaje činily 7.984.339,28Kč
Největší položka ve výdajích je za podnikání a restrukturalizaci v zemědělství a potravinářství
4.276.097,-Kč což jsou výkupy pozemků v lokalitě za bytovkami. To je více než polovina výdajů.
Z tohoto důvodu byl začátek roku schodkový. V prvních měsících bylo málo fakturováno na
silnicích a komunikacích, ale toto bychom měli v nejbližších měsících dohnat.
Zapojení přebytků z minulých let 2.049.184,40Kč.
Ještě nebyl pročerpán úvěr ve výši 4.000.000,-Kč, který byl schválen na prosincovém zasedání
zastupitelstva.
Za toto období jsme rovněž splatili 225.000,-Kč za úvěry přijaté v létech 2008 a 2010.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 228/XVII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
plnění rozpočtu městyse za období 1-4/2018 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 4:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 5 – Závěrečný účet městyse Ostrov u Macochy za rok 2017
Příjmy 17.558.657,28Kč
Výdaje 16.579.215,41Kč
Financování -1.009.441,87Kč účetně jsme tedy byli o 1.000.000,-Kč v plusu, ale musíme do toho
připočíst splátky úvěrů z let 2008 a 2010, které byly v loňském roce 900.000,-Kč. Zůstatek na účtu

mezi 1.1. a 31.12.2017 byl navýšen asi o 109.000,-Kč.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 229/XVII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
souhlasí
s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním městyse Ostrov u Macochy za rok 2017,
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2017 bez
výhrad
schvaluje
Závěrečný účet městyse Ostrov u Macochy za rok 2017:
- s celkovými příjmy po konsolidaci ve výši 17.588.657,28 Kč
- s celkovými výdaji po konsolidaci ve výši 16.579.215,41 Kč
- s financováním ve výši – 1.009.441,87 Kč
Hlasování č. 5

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 6 – Schválení účetní závěrky městyse Ostrov u Macochy za rok 2017.
Pan starosta uvedl, že tento bod úzce souvisí s předchozím bodem
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 230/XVII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
účetní závěrku městyse Ostrov u Macochy za rok 2017 podle předloženého materiálu.
Hlasování č. 6

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 7 – Rozpočtová opatření
Pan starosta
Na březnovém zasedání Rady městyse Ostrov u Macochy bylo schváleno rozpočtové opatření č. 3
Příjmy zvýšeny o 244.700,-Kč
Na straně příjmů bylo zvýšení u částky daň z příjmů právnických osob za obce o 23.900,-Kč. Je to
průtoková částka, takže se nám o stejnou částku zvýšily i výdaje.
Poplatek z ubytovací kapacity zvýšen o 6.100,-Kč.
Les – prodej dřeva z obecního lesa zvýšen o 205.000,-Kč.
Ostatní záležitosti kultury – za vstupné na vystoupení Uršuly Klukové zvýšení o 9.700,-Kč.
Výdaje zvýšeny o 244.700,-Kč
Les – navýšení o 155.300,-Kč
Odvádění a čištění odpad. vod – oprava kanalizačních poklopů v Kasárnách – navýšení o 63.000,Kč.
Svaz tělesně postižených občanů, kde bylo v rozpočtu pouze 20.000,-Kč a ve smlouvě bylo 22.500,Kč – navýšení o 2.500,-Kč
Ostatní finanční operace – 23.900,-Kč
Na dubnovém zasedání Rady městyse Ostrov u Macochy bylo chváleno rozpočtové opatření č. 4
Příjmy zvýšeny o 484.500,-Kč

První dvě položky jsou průtokové dotace do ZŠ, které se objeví i ve výdajích 301.300,-Kč a
53.200,-Kč.
ZŠ a MŠ neinv. finanční dar 100.000,-Kč od firmy Network Group, který budeme směřovat do
oprav ve školce. Tato částka je i ve výdajích.
Zpravodaj 500,-Kč, to je za reklamu do zpravodaje.
Veřejné osvětlení 25.300,-Kč – proplacení pojistné události.
Komunální služby a územní rozvoj (věcné břemeno) 4.200,-Kč
Výdaje zvýšeny o 484.500,-Kč
Průtokové dotace na ZŠ 301.300,-Kč a 53.200,-Kč
ZŠ a MŠ – opravy ve školce – 100.000,-Kč
Kino – 10.000,-Kč
Veřejné osvětlení – 20.000,-Kč
Na květnovém zasedání Rady městyse Ostrov u Macochy bylo schváleno rozpočtové opatření č. 5
Příjmy zvýšeny o 246.500,-Kč
Dotace na veřejně prospěšného pracovníka z úřadu práce – 105.000,-Kč
Příjmy z prodeje dřeva – 17.500,-Kč
Ostatní záležitosti kultury – vstupné na koncert skupiny TURBO – 124.000,-Kč
Výdaje zvýšeny o 246.000,-Kč
Les – 17.500,-Kč
Odvádění a čištění odpadních vod – věcné břemeno – 1.200,-Kč
Knihovna – výměna okna do dvora – 20.000,-Kč
Ostatní záležitosti kultury – 72.300,-Kč
Veřejné prostranství – dotace na VPP – 105.000,-Kč
Požární ochrana – dotace SDH byla schválena v částce 60.000,-Kč ale v rozpočtu bylo jen 50.000,Kč – zvýšení o 10.000,-Kč
Místní správa (DSO Tišnovsko) – z důvodu nově zavedeného GDPR, analýza + pověřenec –
20.500,-Kč
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 231/XVII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 3, 4 a 5 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 6

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 1

K bodu č. 8 – Spolufinancování sociálních služeb
Pan starosta
Částky za letošní rok se podstatně zvyšují oproti předchozím rokům. Musím říci, že se mi vůbec
nelíbí, že jsou do toho obce jakýchkoliv velikostí zatahovány. Myslím si, že spolufinancování těchto
služeb by mělo být záležitostí státu. Stát se bohužel snaží co největší díl převádět na obce.
Na služby sociální prevence a sociálního poradenství nás město Blansko požádalo o 28.000,-Kč. Je
to položka, která vychází z kalkulace na počet obyvatel.
Na služby sociální péče 188.000,-Kč, tato částka vychází z počtu klientů z naší obce, kteří tyto
služby využívají. Drtivá většina z této částky jde pro Charitu Blansko, kterou využívá 35 obyvatel
naší obce. Potom je to na domov Olga a Velen, což jsou nižší částky.
Meziročně se částka zvedla asi o 30.000,-Kč z důvodu toho, že došlo k navýšení o 5 lidí, kteří tuto

službu využívají.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 232/XVII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
uzavření „Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb“ s městem Blansko
podle předloženého materiálu
Hlasování č. 8

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 9 – Výkup pozemků – Končiny
Pan starosta
Je to lokalita za rezervoárem, poslední pozemek směrem k rezervoáru, který nám chybí v přední
části. Je to necelých 2.000 m2.
Pan starosta ukázal místo na plánku.
Člen zastupitelstva Ing. Sedlák Martin
V návrhu usnesení je, že schvaluje podle předložené kupní smlouvy. Smlouva je kde?
Pan starosta
Smlouvu jsme schvalovali na prosincovém zasedání v rámci výkupů. Je to pořád stejná smlouva.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 233/XVII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
koupi pozemků p.č. 617/30 a 617/35 za cenu 200 Kč/m2 podle přeloženého vzoru kupní smlouvy
Hlasování č. 9

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

V 18:15 hodin dorazil člen zastupitelstva pan Mgr. Škvařil Josef
K bodu č. 10 – Výkup pozemků – Vintoky
Pan starosta
Jedná se o pozemky v blízkosti bývalé skládky v těsné blízkosti novostaveb. Vzhledem k tomu, že
při skládkování zeminy z obecních staveb mnohdy již zasahujeme do těchto soukromých pozemků
a s výhledem na budoucí skládkování zeminy, domluvil jsem se s majitelkou těchto pozemků na
jejich výkupu za cenu 30Kč/m2. Tímto by se na dlouhá léta dopředu zajistilo místo, kde budeme
moci ukládat veškerou zeminu ze stavebních činností a ušetříme nemalé finance za skládkování.
Pan starosta ukázal místo na mapce.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 234/XVII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
koupi pozemků p.č. 355/15 a PK 355/1 za cenu 30 Kč/m2 podle přeloženého vzoru kupní smlouvy
Hlasování č. 10

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 11 – Výkup pozemků u ZŠ
Pan starosta
Jedná se o pozemky pod komunikací, chodníkem a parkovištěm u školy. Je to jeden z historických
hříchů minulosti, které si naše obec táhne po desetiletí. Když se budovalo zdravotní středisko mimo
jiné na pozemcích manželů Vymazalových, tak se část plochy koupila a zbytek zůstal v jejich
majetku. Majitele jsem oslovil, že bychom měli zájem tyto pozemky odkoupit za standartní cenu
40,-/m2. Vzájemně jsme si to odsouhlasili. Celková cena je 6.160Kč. Vyřešení majetko-právních
vztahů pozemků pod komunikací je první krok, díky kterému budeme moci komunikaci opravit.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 235/XVII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
koupi pozemků p.č. 94/8 a 103/2 za cenu 40 Kč/m2 podle přeloženého vzoru kupní smlouvy
Hlasování č. 11

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 12 – Směna pozemků na ul. Bělá
Pan starosta
Tento pozemek byl řešen na minulém zasedání zastupitelstva. Nic se nezměnilo, jen je to
administrativně připraveno na směnu.
Pan starosta ukázal zmíněné pozemky na plánku.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 236/XVII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
směnu části pozemku p.č. 1688/1 ve vlastnictví Městyse Ostrov u Macochy za pozemek p.č. 85/2
Hlasování č. 12

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 13 – Žádost o odkup části pozemku p.č. 1734/1
Pan starosta
Majitel pozemku p.č. 1734/17 žádal o odkup části pozemku p.č. 1734/1, jehož část tvoří přirozenou
hranici území.
Pan starosta pozemky ukázal na plánku.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 237/XVII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1734/1 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 13

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 14 – Výstavba dětské léčebny – majetkoprávní vypořádání s JMK
Pan starosta

Toto bylo řešeno na minulém zasedání. V souvislosti s plánovanou výstavbou nového areálu dětské
léčebny je nutné vyřešit majetkoprávní vztahy s investorem – Jihomoravským krajem. Návrhy
smluv byly zaslány zastupitelům již během měsíce května e-mailem. Ve smlouvě o smlouvě
budoucí darovací byl do odst. II. bodu 2. doplněn převod nejen pozemků, ale i budov na těchto
pozemcích, což v původní smlouvě nebylo.
Pan starosta pozemky ukázal na mapě.
Ještě bych rád položil otázku, kterou nemusíme řešit na dnešním zastupitelstvu. S plánovanou
stavbou léčebny budou zatěžovány veškeré komunikace na ulici Sadová. Bude nutné je kompletně
opravit. Je otázka, jestli po dostavbě budeme chtít po Jihomoravském kraji, aby se na financování
oprav podílel nebo ne. Je to na rozmyšlení a budeme se k tomu muset vyjádřit už při řešení
projektové dokumentace.
Pan Ing. Sedlák Martin
Znovu opakuji připomínku, že není smluvně ošetřen časový rámec, kdy by stavba měla být
dokončena a zkolaudována.
Pan starosta
Časový rámec tam je do 10ti let. Toto jsme požadovali doplnit, aby se záměr kraje nějak nezměnil.
Pan Ing. Sedlák Martin
Po desíti letech, když by se stavba neuskutečnila, tak by nám pozemky vrátili?
Pan starosta
Ano.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 238/XVII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
- darování části pozemků p.č. 1752/8 a PK 1752 Jihomoravskému kraji podle předložené darovací
smlouvy
- smlouvu o budoucí smlouvě darovací na přijetí daru pozemků a budov areálu současné dětské
léčebny podle předloženého materiálu
Hlasování č. 14

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 15 – Zpráva o činnosti Rady městyse
Pan starosta
Usnesení, které Rada městyse přijala, obdrželi všichni zastupitelé.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 239/XVII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Rady městyse Ostrov u Macochy od XV. Zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov
u Macochy
Hlasování č. 15

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 16 – Dotazy, připomínky a podněty
Pan starosta
Než otevřu diskusi rád bych informoval o tom, co se událo od posledního zasedání zastupitelstva.
II. etapa revitalizace náměstí byla dokončena. Konečná cena je 4.200.000,-Kč vč. DPH. V současné
době se dodělávají vjezdy k domům, které jsou mimo tuto smlouvu. Bohužel to moc rychle nejde.
Po velmi důrazném rozhovoru dodavatelská firma slíbila, že se od příštího týdne polepší a že to
posílí personálně tak, aby stavba probíhala rychleji. Je přislíbeno, že do konce měsíce budou
dodělány veškeré vjezdy na náměstí a Zaháňka. Do 10.7.2018 by měl být hotový úsek před
hasičkou. Toto jsem chtěl a upozorňoval na to od začátku stavby, aby to bylo hotové do hodů.
III. etapu revitalizace náměstí dělá stejný zhotovitel. Vysoutěžená cena je 3.500.000,-Kč. Už teď
víme, že jsou tam dost podstatné změny v rámci víceprací. Domluvili jsme se, že se prodlouží
dešťová kanalizace, kde máme problémy. Je to úsek před hasičkou, který v současnosti teče do
Dvora nebo kolem hasičky ke Kočvarům, kde také není žádná kapacita. Z tohoto důvodu se buduje
kanalizace u hasičky, což stojí nemalé finanční prostředky. Je tam zemina třídy 7, spíše kamenina,
což zvyšuje cenu víceprací. Včetně oceněného nájezdu před garážemi pana Tanenbergera to dělá
330.000,- Kč vč. DPH. Dojde tam k mírnému navýšení na místních komunikacích, kde jsme do této
stavby také zařadili již hotový úsek, který se dělal ve II. etapě.
Další stavba multifunkčního hřiště, tam se držíme harmonogramu a práce jdou rychleji. Jsou hotové
podkladové vrstvy, sloupky na oplocení. Stavba by měla být dokončena do 31.7.2018 a zatím to
vypadá, že tomu nebude nic bránit. Na tuto stavbu ještě nebyla proplacena žádná faktura, zatím
jsme žádné prostředky nehradili.
V tomto týdnu byla zahájena stavba opravy hřbitovní zdi, kde se měsíc a půl čekalo na firmu, než se
toho chopila. Včera začaly první práce. Cena zakázky je 360.000,-Kč a mělo by to být do konce
července hotové.
Pomník obětem války – kameníci odbourali materiál, který tam nepatřil. Dnes je v tomto místě
položený navržený materiál. Příští týden by to mělo být obloženo celé a potom budeme s panem
Kováčem řešit tu horní část.
Chodník u základní školy, tam jsme dělali výběrové řízení na opravu. Rozsah je od školy směrem
k autobusové zastávce a dál k rybníku. Je to poměrně velký rozsah, vyhrála to firma, která minulý
rok dělala plochy před školou. Vítězná cena je 920.000,-Kč.
Hasičská zbrojnice - venkovní úpravy by měly být realizovány po hodech.
Konečně věc, kterou jsme řešili na několika radách a mám představu, že to bude předmětem dalšího
zasedání zastupitelstva, je případný odkup stodoly na ulici Bělá. O odkup máme zájem z toho
důvodu, že nemáme prostory pro mechanizaci a na jakékoliv skladování materiálu. Všechno zatím
máme venku, což sebou nese nějaké problémy. Stodola je nad kovárnou na Bělé. Cena je navržená
na 265.500,-Kč. Toto je informace na promyšlení a na příštím zastupitelstvu bychom mohli
zaujmout nějaké stanovisko. Ať už pozitivní nebo negativní.
Pan starosta ukázal fotografii.
Do stodoly by se muselo dále investovat, protože její stav není dobrý. Ale i to je k prospěchu ke
zlepšení stavu této části obce, protože si myslím, že by to v dohledné době nikdo neopravoval.
Pan starosta předal slovo přítomným zastupitelům a občanům.
Člen zastupitelstva pan Jelínek František
Chtěl bych se zeptat, jestli prostor před hasičkou bude hotový do hodů?
Pan starosta
Před chvílí jsem to říkal, že by to do 10.7.2018 mělo být hotovo.
Pan Jelínek František
Druhá otázka je, kdo schvaloval značku zákaz vjezdu za školou? Jestli to bylo přes dopravní
inspektorát nebo si to tam dala obec?

Pan starosta
To nevím. Za mě to určitě nebylo dělané. Je to tam hodně dlouho.
Pan Jelínek František
Je to tam dlouho. Můžu Vám říci, že teď dva dny po sobě se nám stalo, že sestřička jela na
speleoterapii ke dveřím a pak neuměla vycouvat. Když tam potká velký autobus, tak přeci nebude
couvat autobus.
Nevím, jestli tam mají povolení jezdit? Udělalo se jim tam parkoviště, ale nevidím důvod, proč tam
musí sestřičky jezdit. Když tam poveze náklad, tak ano. Ale proč musí couvat autobus, když je
naproti sestřička v autě, která neumí couvat? Zajímalo by mě, jestli ta značka je tam na popud pana
ředitele nebo obce? Tam přeci nemá nikdo povolení jezdit.
Pan starosta
Na můj popud tam určitě nikdo značku nedával. To je otázka na dopravní inspektorát, jestli je
značka schválená nebo ne.
Členka zastupitelstva paní Kolmačková Vladislava
Tam bývala přídavná tabule, která zmizela, protože ji někdo ulomil. Na tabuli bylo, že
zaměstnancům je vjezd povolen. Bylo to pod zákazem vjezdu.
Pan Jelínek František
To není pravda. Možná si to tam dala léčebna, ale oficiální cedule tam nebyla.
Pan starosta
Zjistím, jestli je tam značka legálně.
Člen zastupitelstva pan Mgr. Škvařil Josef
Já navážu se speleoterapií z trochu jiného příjemnějšího pohledu. Mám jednu aktualitu, že ostrovská
speleoterapie se dostala do hledáčku České akademie věd v rámci výzkumného grantu. V pondělí
měla probíhat jednání. Je na to velmi omezený čas a velmi reálně to vypadá, že se podaří, že Česká
akademie věd bude mít Ostrov u Macochy ve svém výzkumném programu v akci za 10.000.000,Kč. Myslím si, že je to příjemná záležitost.
Další připomínka se týká koryta potoka u kulturního domu. Upozorňuji na nevyhovující
průchodnost mostku u vchodu do kulturního domu. Jak je to betonové vyložení dna, tak tam jsou
nánosy, voda v tom místě nemůže meandrovat. Chtělo by to nějakým způsobem ošetřit, když voda
stoupne, aby nebyla tato část obce ohrožena bleskovou povodní.
Pan starosta
Děkuji za upozornění, prověřím to a budeme to řešit.
Jelikož nebyly další dotazy, pan starosta popřál přítomným pěkný zbytek večera a ukončil zasedání.
Konec: 18:45 hodin.
Vyhotoveno dne: 18.6.2018

Zapsala: Hana Opatřilová
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Starosta: Ing. Ondřej Hudec

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

Ověřovatelé zápisu: Horský Michal

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

Ing. Krbeček Jaromír
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