ZÁPIS
o průběhu XVIII. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
konaného dne 14.9.2018 v klubovně hasičské zbrojnice
K bodu č. 1 – Zahájení
Pan starosta Ing. Ondřej Hudec zahájil XVIII. 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 14 členů, jedná se o nadpoloviční většinu, takže zastupitelstvo je usnášení schopné.
Omluven je: Petr Novotný
Přítomni jsou 4 občané.
Zapisovatelka: Hana Opatřilová
Pan starosta navrhl jako sčitatele hlasů paní Florkovou Hanu. Jelikož nebyly vzneseny další návrhy
a paní Florková souhlasila, pan starosta navrhl usnesení.
Usnesení 240/XVIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy určuje Hanu Florkovou sčitatelkou hlasů při jednání
XVIII. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.
Hlasování č. 1:

pro: 14

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.
Dále uvedl, že do programu dodatečně vložil dva body, bod č. 12 a č. 13. Podklady k těmto bodům
dostali všichni zastupitelé před zasedáním zastupitelstva e-mailem.
Jelikož nebyly žádné další návrhy na doplnění programu, nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení 241/XVIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
program XVIII. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.













Zahájení, určení zapisovatele a sčitatele
Schválení programu
Schválení ověřovatelů zápisu

Rozpočtová opatření č. 6 a 7
Plnění rozpočtu 1-7/2018
Prodej pozemku p.č. 1735 a částí pozemků p.č. 1736 a 1739/1 na ul. Sadová
Prodej části pozemku p.č. 1734/1 na ul. Sadová
Přípojka plynu – zřízení věcného břemene
Koupě stodoly na pozemku p.č. st.595
Bezúplatný převod vodovodu a kanalizace
Bezúplatný převod pozemku p.č. st. 280 a vyřazené vodohospodářské infrastruktury
Zřízení věcného břemene – přeložka sloupu NN na ul. Bělá







Dodatek č. 1 k dotaci poskytnuté z rozpočtu městyse - farnost
Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru
Zpráva o činnosti rady městyse
Dotazy, připomínky a podněty
Závěr

Hlasování č. 2:

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 3 – Schválení ověřovatelů zápisu
Pan starosta navrhl na ověřovatele zápisu pana Jaromíra Tejkala a pana Ing. Květoslava Pekárka.
Jelikož nebyly vzneseny další doplňující návrhy a navržení zastupitelé souhlasili, nechal pan
starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení 242/XVIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
určuje
Jaromíra Tejkala a Ing. Květoslava Pekárka
ověřovateli zápisu z XVIII. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.
Hlasování č. 3:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 1

K bodu č. 4. - Rozpočtová opatření č. 6 a 7
Pan starosta upřesnil položky v rozpočtových opatřeních.
Rozpočtové opatření č. 6 bylo přijato Radou městyse 26.7.2018.
Příjmy i výdaje se zvýšily o 2.109.200,-Kč
Příjmy zvýšeny:
Dotace na opravu hřbitovní zdi - 248. 900 ,- Kč.
Dotace na multifunkční hřiště – 1.400.000,-Kč.
Proplacení dotace na kompostéry pořízené v minulém roce – 406.300,-Kč.
Navýšení příjmů z důvodu většího třídění odpadů a zpětného prodeje surovin – 54.000,-Kč.
Výdaje zvýšeny:
Čerpání dotace na opravu hřbitovní zdi – 248.900,-Kč.
Multifunkční hřiště – 1.400.000,-Kč.
Silnice – 184.300,-Kč.
Ostatní záležitosti kultury – 30.000,-Kč.
Kulturní dům – 200.000,-Kč.
Zvýšení z důvodu schválení smlouvy s městem Blansko, kde jsme v rozpočtu počítali s nižší
částkou – 46.000,-Kč.
Rozpočtové opatření č. 7 bylo přijato Radou městyse 30.8.2018
Příjmy i výdaje se zvýšily o 330.900,-Kč
Příjmy zvýšeny:
Přijatá dotace z Jihomoravského kraje na opravu přísálí kulturního domu – 180.000,-Kč.
Dotace na turistické informační centrum – 45.900,-Kč.

Les – 31.500,-Kč.
Kultura – 24.500,-Kč.
Pohřebnictví (smlouvy k nájmu hrobových míst) – 46.000,-Kč.
Místní správa – 3.000,-Kč.
Výdaje zvýšeny:
Dotace na turistické informační centrum – 45.900,-Kč.
Knihovna – 30.000,-Kč.
Kulturní dům – 180.000,-Kč.
Nebytové hospodářství – 70.500,-Kč.
Místní správa – 4.500,-Kč.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 243/XVIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 6 a 7 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 4:

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 5 – Plnění rozpočtu 1-7/2018
Pan starosta
Co se týká příjmů, tak nejzajímavější jsou daňové příjmy. Je z toho patrné, že příjmy jsou zhruba
v 60% naplánovaného rozpočtu. Co se týká daňových příjmů, tak rozpočet bychom v rámci
letošního roku měli naplnit.
Když porovnáme příjmy a výdaje, tak v rámci letošního roku jsme stihli pročerpat v prvním pololetí
úvěr, který jsme přijali na výkup pozemků.
Plánovaný schodek v letošním roce je ve výši 4 mil. Kč, ke konci sledovaného období se pohybuje
ve výši – 300.000,-Kč. Na začátku roku jsme na účtech měli zhruba 6.100.000,-Kč a ke konci
července jsme tedy měli 5.700.000,-Kč.
Ve výdajích
Vyčerpaných je 4.942.127,70 Kč na výkup pozemků – vesměs se to týkalo lokality u rezervoáru.
Jediný pozemek, jehož výkup jsme schvalovali na minulém zasedání zastupitelstva byl na Vintoku,
kde bychom do budoucna chtěli ukládat zeminu v rámci výstavby v Ostrově.
Poměrně málo čerpaný je paragraf silnice, kde se nedaří dodavatelské firmě dodržovat termín
v rámci Revitalizace náměstí. Tady bylo pročerpáno zhruba 1.800.000,-Kč z plánovaných
5.600.000,-Kč. Tato položka nebude celá čerpána na silnice, ale bude čerpána i na chodníky.
3.000.000,-Kč se jeví jako nedostatečná částka z důvodu opravy chodníků u základní školy.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 244/XVIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
plnění rozpočtu městyse za období 1-7/2018 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 5

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 6 – Prodej pozemku p.č. 1735 a částí pozemků p.č. 1736 a 1739/1 na ul. Sadová
Pan starosta ukázal, o jaké pozemky se jedná. Na minulém zasedání byl schválen záměr prodeje
pozemků.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 245/XVIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
prodej pozemku p. č. 1735 a části pozemků p. č. 1736 a 1739/1 podle předloženého materiálu
majitelce rodinného domu č. p. 153 za cenu 40 Kč/m2
Hlasování č. 6

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 7 – Prodej části pozemku p.č. 1734/1 na ul. Sadová
Pan starosta ukázal, o jaké pozemky se jedná.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 246/XVIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 1734/1 podle předloženého materiálu panu Mgr. F. P. č. p. 435, Ostrov u
Macochy za cenu 40 Kč/m2
Hlasování č. 7

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

V 18:20 hodin se vzdálil pan JUDr. Pernica František
K bodu č. 8 – Přípojka plynu – zřízení věcného břemene
Pan starosta na nákresu ukázal místo, kde se plynovodní přípojka nachází.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 247/XVIII:
schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene k plynovodní přípojce na pozemcích p. č. 1/1 a 1/2 podle
předložené smlouvy
Hlasování č. 8

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 9 – Koupě stodoly na pozemku p.č. st. 595
Pan starosta
Na minulém zasedání jsem se o této budově zmínil, aby si všichni zastupitelé mohli nechat projít
hlavou, jestli tuto budovu budeme chtít kupovat.

Členka zastupitelstva paní Mgr. Zdeňka Svobodová
Původně jsem nebyla nakloněná tomu, že by se tato budova kupovala. Zkoušela jsem se ale ptát
majitelů domů na návsi, které jsou neobydlené a dověděla jsem se, že nikdo z nich by dům
neprodal. Mají v úmyslu domy rekonstruovat, nebo postavit nové. Takto nám nezbývá moc
možností, co bychom mohli pořídit na uskladnění obecního majetku. Proto budu pro, aby se stodola
koupila.
Pan starosta
Důvod, proč to chci koupit je ten, že nemáme prostory, kde uskladnit technologické části traktoru,
posypový materiál na zimu a cokoliv dalšího. Prostory máme dost omezené.
Druhou věcí je to, že je to pohledově poměrně exponovaná budova. Pokud do ní nezainvestuje
obec, tak se nějaké opravy nedočkáme. Tím nechci říci, že to tak budeme dělat s každou budovou.
S majitelem vedu jednání. Nákupní cena je 265.500,-Kč.
Člen zastupitelstva pan Ing. Martin Sedlák
Mě by zajímalo, co je za těmi prvními dřevěnými dvířky?
Pan starosta
Tam je sklep, který je součástí budovy.
Pan Ing. Martin Sedlák
Je vize do budoucna, protože předpokládám, že obec má své věci uskladněny na několika místech,
jak dlouho bude dostačující tento prostor, než bude potřeba další, větší?
Pan starosta
To nedovedu odhadnout, doufám, že deset let by to mělo být dostačující. Jsou materiály, na které
nikdy nebudou kapacity na vnitřní uskladnění.
V tuto chvíli je stodola, kde uskladňujeme součásti k traktoru, přeplněná. Mulčovač a posypač není
kam dát.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 248/XVIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
koupi pozemku p. č. st. 595 se stodolou za cenu 265.500 Kč podle předloženého vzoru kupní
smlouvy
Hlasování č. 9

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 1

V 18:25 hodin se vrátil pan JUDr. Pernica František
K bodu č. 10 – Bezúplatný převod vodovodu a kanalizace
Pan starosta
Posílal jsem návrhy smluv, to se týká tohoto bodu i následujícího. Bod, kdy my předáváme majetek
Svazku vodovodů a kanalizací jehož jsme členem, ve své podstatě vkládáme majetek do svazku.
Týká se to zejména inženýrských sítí na Vintoku, kde se začaly stavět nové domy. Jedná se o
vodovod a kanalizaci v této lokalitě a částečně i prodloužení vodovodu a kanalizace na ulici Nová.

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 249/XVIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
bezúplatný převod vodovodu a kanalizace podle předložené smlouvy
Hlasování č. 10

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 11 – Bezúplatný převod pozemku p.č. st. 280 a vyřazené vodohospodářské
infrastruktury
Pan starosta
Předmětem tohoto bodu a přiložené smlouvy je nabytí vyřazeného vodohospodářského majetku.
Týká se to studny za hřištěm, která je v dnešní době využívaná dobrovolnými hasiči. Zajímavá pro
nás je parcela č.st. 280, což je necelých 400 m2 výměra rezervoáru plus okolí. Je to zajímavé
vzhledem k rozvoji obce. Cenu, za kterou nyní vykupujeme pozemky budeme muset vynaložit na
zrušení rezervoáru. Nevyděláme na tom, ani neproděláme.
Paní Mgr. Zdeňka Svobodová
Tam je jen jedna studna, nebo je jich tam více? Jak jsou zabezpečené?
Pan starosta
Jsou tam dvě studny. Zabezpečené to je. Před čtyřmi lety na to pan Ing. Ivo Ambrož upozornil a
potom jsme se tam se zástupci svazku sešli a stav byl napraven.
Paní Mgr. Zdeňka Svobodová
Pro obec to bude nějaká zátěž? Zrovna ten rezervoár z roku 1920 je mi líto ničit, protože to považuji
za historický majetek. Spíš by se to mělo zrestaurovat.
Pan starosta
Předpokládám, že to bude zdemolované v rámci výstavby inženýrských sítí tak, aby se to mohlo
využít jako rozvojová plocha. Vzhledem k tomu, že tam budou rodinné domy, tak to bude lepší
zlikvidovat. Nevnímám zrestaurování jako ideální řešení. Zatím to není naše, tak se o tom můžeme
v budoucnu bavit.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 250/XVIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
bezúplatné nabytí vodohospodářské infrastruktury a pozemku p.č. st. 280 podle předložené smlouvy
Hlasování č. 11

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 12 – Zřízení věcného břemene – přeložka sloupu NN na ul. Bělá
Pan starosta
Jedná se o vložený bod. E-mailem jsem posílal podklady včetně geometrických plánů. Jedná se o
sloup, který byl ještě na jaře uprostřed chodníku a ten byl nyní posunut do zahrady. Tím se změnil

půdorys vedení a posunuly se přípojky k jednotlivým rodinným domům, které se dotýkají obecních
pozemků. S platnou legislativou E.ON žádá zřídit věcné břemeno. Smlouvu o smlouvě budoucí
jsme již schvalovali asi před dvěma lety.
Paní Mgr. Zdeňka Svobodová
Faktura za přesun sloupu už přišla?
Pan starosta
Ještě ne. Stále není vyčíslené, kolik bude přeložka stát. Platila se záloha 35.000,-Kč.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 251/XVIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ s firmou E.ON Distribuce, a.s. k pozemkům p. č.
1688/1, 1689/1, 1691/1 a 1691/3 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 12

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 13 – Dodatek č. 1 k dotaci poskytnuté z rozpočtu městyse - farnost
Další vložený bod se týká dodatku ke smlouvě, kterou jsme schválili letos v březnu. Původně bylo
žádáno o dotaci na stavební úpravy půdy, ale po dohodě s panem farářem by měl být změněn účel
využití této dotace. Mělo by být opraveno a částečně pořízeno plynové vytápění budovy fary.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 252/XVIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu městyse s
Římskokatolickou farností Ostrov u Macochy podle předloženého materiálu
Hlasování č. 13

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 14 – Zpráva o činnosti finančního výboru a kontrolního výboru
Pan starosta
Podkladové materiály všichni zastupitelé obdrželi.
Pro přítomné občany uvádím, že finanční a kontrolní výbor se schází 4x do roka a prověřují
rozpočtové věci, přijatá usnesení a jejich realizaci.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 253/XVIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
zprávy o činnosti Finančního výboru a Kontrolního výboru od XIV. zasedání Zastupitelstva městyse
Ostrov u Macochy podle předloženého materiálu.

Hlasování č. 14

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 15 – Zpráva o činnosti Rady městyse
Zprávy o činnosti Rady městyse všichni zastupitelé obdrželi.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 254/XVIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady městyse Ostrov u Macochy od XVII. 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
Rád bych řekl, co se událo za uplynulé období od minulého zasedání, převážně v rámci investičních
akcí.
Byla dokončena druhá etapa revitalizace náměstí, pokračuje se třetí etapou. V červnu byl schválen
dodatek na tuto stavbu, který se týkal prodloužení lhůty do konce srpna a pak navýšení nákladů,
které se týkaly zejména prodloužení dešťové kanalizace na Zaháňce. Tato kanalizace byla
prodloužena až před hasičku a dál směrem k lesíčku. Je to z toho důvodu, že kanalizace, která je
vybudovaná a vede do Ostrovské propasti, tak u Horáčků je přetížená. Při větších deštích tam voda
vyvěrá, místo toho, aby se tam ztrácela. Proto se tato dešťová kanalizace vybudovala, aby se
odlehčilo přetížené větvi. Byly to vícepráce za asi 330.000,-Kč. V současné době jsou evidovány
vícepráce za 100.000,-Kč bez vjezdů, které jsou mimo rozpočet. Na ty bude muset být udělána
samostatná smlouva bez rozsahového dodatku, kde může být rozsah oproti projektovým nákladům
vyšší. To z toho důvodu, že komunikace je dělaná v trochu jiném tvaru, než byl původní návrh.
Multifunkční hřiště, stavba byla dokončena ke konci července, k dnešnímu dni je i zkolaudovaná.
V tuto chvíli budeme žádat o proplacení dotace 1,4 milionu Kč, doposud to bylo hrazeno z našich
prostředků.
Hřbitovní zeď – 360.000,-Kč stavba byla realizovaná a nyní je zažádáno o proplacení dotace na
SZIF.
V průběhu prázdnin byla realizovaná oprava chodníků od školy směrem k rybníku. Stavba je
hotová, probíhala bez problémů. Původní cena 920.000,-Kč bude navýšená z důvodu toho, že tam
byly plochy rozšířeny. Napočítáno to bylo bez vjezdů, a nakonec se dělaly i vjezdy a včetně
obrubníků se částka navýšila na 1.300.000,-Kč.
Na hasičské zbrojnici se dokončuje fasáda. Před kolaudací chybí dodělat hromosvody.
Poslední investiční akcí je přísálí kulturního domu, kde je podepsaná smlouva s dodavatelskou
firmou na 720.000,-Kč. Práce by měly být zahájeny zhruba do čtrnácti dnů.
Pan starosta předal slovo přítomným zastupitelům a občanům.
Člen zastupitelstva pan Michal Horský
Díval jsem se, že v obecním lese je spoustu stromů napadených kůrovcem. Nebylo by lepší to
vykácet všechno, aby se dřevo dalo prodat ze lepší peníze?
Pan starosta

Ten les padne do roka. Ani ho nestíháme kácet, protože nejsou kapacity.
Z občanů paní I. L.
Po vykácení se budou sázet nové stromky?
Pan starosta
Ze zákona se musí původní les zalesnit do dvou let. Zalesňovací plán nám dodá Městský úřad
Blansko ve spolupráci s Lesy ČR.
Pan Michal Horský
Zalesňovat se bude smrkem?
Pan starosta
Smrkem již určitě ne. V přírodní rezervaci nad Cikánskou jeskyní vysazujeme duby a buky. Tam to
již má nějaký efekt. Tady je to neštěstí, že je to jižní strana a více než 50% výsadby uschne.
Paní I. L.
A kdo to sází?
Pan starosta
Brigádníci.
Člen zastupitelstva pan František Jelínek
Investovali jsme do hřbitovní zdi. Nebylo by vhodné investovat i do kolumbárií? Mohlo by se to
vybílit. I ty tůje jsou rozrostlé. Chtělo by to důstojnější prostředí.
Pan starosta
Možné to je. Hřbitovní zeď byla z dotace, z té by se to nedalo udělat. To by musela být samostatná
akce. Podnět je to určitě dobrý.
Pan František Jelínek
Bavili jsme se o odvodnění bytovek. U naší bytovky, na státní a u sousedů, kdy bude děláno
odvodnění střech do povrchové vody?
Paní Zdeňka Svobodová
To jste si měli udělat sami ze svých střech. Nebo z kterých střech chceš odvodnění?
Pan starosta
Odvodnění budovy je věcí majitele budovy, který by s tím měl, v souladu s legislativou, něco dělat.
Pokud se tak neděje, je jednoduché podat podnět a bude se to muset začít nějak řešit.
Obec nemůže odvodňovat cizí nemovitosti. Není to zdaleka jediné místo, kde to tak je.
Pan František Jelínek
Tak to jsem netušil. Dejme tomu, že se vyplavuje obecní cesta, proto se ptám. Když to způsobí
škodu, tak to platí obyvatelé nemovitosti. A ještě bych chtěl za některé občany poděkovat za
opravení rozhlasu.
Člen zastupitelstva pan Mgr. Josef Škvařil
Mám připomínku, kterou jsem minule prezentoval, že by se měla věnovat pozornost korytu potoka
u kulturního domu. Pokud se s tím nic neudělá, budeme muset doufat, že nebude velké jarní tání.
Pamatuji, že voda byla až po mostek.

Pan starosta
Já si zase nemyslím, že by tam hrozilo nějaké velké rozlití. Jsou jiné problémovější lokality. Tady
ten břeh je poměrně dost vysoký.
Člen zastupitelstva pan JUDr. František Pernica
Dešťová voda u bytovek, tam to dělalo problémy odjakživa. Nejedná se jen o vodu z komunikace,
ale i podzemní vody, které jdou z celé lokality. Tam vždycky bylo jezero, pak došlo k navýšení
terénu a na čas se voda ztratila. Do budoucna bude zřejmě nezbytné udělat kanál pod komunikací,
aby ta voda šla na druhou stranu. Na té druhé straně to odvodnit a docílit také určitého vsaku. Jiným
způsobem se to asi nepodaří. To je ale naprosto laický názor.
Pan starosta
V tom se shodneme. Bude to určitě nutné řešit. Ideální to bude řešit v době, kdy se bude rozšiřovat
lokalita a budou se tam stavět nové inženýrské sítě. Do té doby budeme muset vydržet.
Pan František Jelínek
Zajímalo by mě, jak je to možné, že lidi vůbec nechodí na zastupitelstvo? Rada a zastupitelé
neudělali nic proto, aby se lidi zajímali o dění. Dnes chodí jen ti, co něco potřebují.
Pan starosta
Kdy chodili lidi na zastupitelstvo? Nikdy. Přiznám se, že si nepamatuji, když pominu ustavující
zasedání zastupitelstva, které je zajímavé, že by sem občané chodili.
Pan starosta
Vzhledem ke skutečnosti, že již nebyly prezentovány další podněty, či připomínky, bych chtěl
poděkovat všem zastupitelům, zaměstnancům a zaměstnankyním obce, členům rady, výborů, komisí
a dobrovolných organizací, za spolupráci v tomto volebním období. Květoslav Pekárek, jako jediný
člen zastupitelstva nekandiduje do dalšího období, tak bych mu chtěl upřímně poděkovat za
plodnou a nekonfliktní spolupráci v uplynulých osmi letech.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, pan starosta ukončil zasedání a popřál všem
přítomným pěkný zbytek večera.
Konec: 19 hodin.
Vyhotoveno dne: 18.9.2018
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