ZÁPIS
o průběhu X. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
konaného dne 11.12.2020 v 17:00 hodin v klubovně hasičské zbrojnice.
K bodu č. 1 – Zahájení
Pan starosta Ing. Ondřej Hudec zahájil X. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
v 17:00 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 12 členů zastupitelstva, jedná se o nadpoloviční většinu, takže zastupitelstvo je
usnášení schopné.
Omluven je: Zdeněk Musil
Později přijdou: Mgr. Josef Škvařil, Ferdinand Zouhar
Přítomni jsou 3 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 148/X:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy určuje Hanu Florkovou sčitatelkou hlasů při jednání
X. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.
Hlasování č. 1:

pro:12

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.
Člen zastupitelstva pan JUDr. František Pernica navrhnul, aby se do programu přidal
bod č. 15 – Dokončení vybudování vjezdů na náměstí od č.p.11 k č.p.100.
Pan starosta
Toto řešíme asi již podesáté, ale nemám problém to zařadit do programu. Můžeme tedy hlasovat o
vložení tohoto bodu.
Jelikož nebyly žádné připomínky ani další doplňující návrhy, nechal pan starosta hlasovat o
protinávrhu usnesení.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
program X. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.























Zahájení, určení zapisovatele a sčitatele
Schválení programu
Schválení ověřovatelů zápisu
Rozpočtová opatření č. 8,9 a 10
Rozpočtové opatření č. 11
Plnění rozpočtu 1-10/2020
Výkup pozemku p.č. 1647/68
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1687/2
Prodej části pozemku p.č. 1692/1 – okolo RD č. 191
Prodej části pozemků p.č. 505/1 a 355/15 - Vintok
Vyhláška o poplatku za užívání veřejného prostranství
Vyhláška o poplatku za komunální odpad a pravidla motivačního systému
Investiční záměr - ZŠ
Rekonstrukce VO – zřízení věcného břemene
Dokončení vjezdů na náměstí
Rozpočet městyse na rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2025
Zpráva o činnosti rady městyse
Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru
Dotazy, připomínky a podněty
Závěr

Hlasování č. 2:

pro:2

proti: 0

zdržel se:10

Pro: JUDr. Pernica František, Jelínek František
Jelikož usnesení nebylo přijato, nechal pan starosta hlasovat o původním usnesení.
Usnesení 149/IX:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
program X. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.
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 Dotazy, připomínky a podněty
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Hlasování č. 2:

pro:11

proti: 0

zdržel se:1

Zdržel se František Jelínek
Člen zastupitelstva pan JUDr. František Pernica oznámil, že se dnešního jednání nezúčastní a
odchází z jednání zastupitelstva v 17:10 hodin.
K bodu č. 3 – Schválení ověřovatelů zápisu
Pan starosta navrhl na ověřovatele zápisu pana Františka Jelínka a pana Zdeňka Vašíčka.
Jelikož nebyly vzneseny další doplňující návrhy a navržení zastupitelé souhlasili, nechal pan
starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení 150/X:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
určuje
Františka Jelínka a Zdeňka Vašíčka
ověřovateli zápisu z X. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.
Hlasování č. 3:

pro:9

proti: 0

zdržel se:2

K bodu č. 4. – Rozpočtová opatření č. 8,9 a 10
Pan starosta
Rozpočtové opatření č. 8
Příjmy zvýšeny celkem o 437.100,-Kč
37.100,-Kč – dotace ze státního rozpočtu ÚP VPP
7.900,-Kč – dotace ze státního rozpočtu ÚP VPP
325.300,-Kč – dotace z Jihomoravského kraje na dešťovou kanalizaci na ulici „K lesíčku“
20.000,-Kč – Podnikání a restrukt. v zemědělství a potravinářství
30.000,-Kč – Les
6.000,-Kč – Kulturní dům
10.800,-Kč – Veřejné prostranství
Výdaje zvýšeny celkem o 437.100,-Kč
25.000,-Kč – Les
325.300,-Kč – Odvádění a čištění odpadních vod – Kanalizace „K lesíčku“
21.800,-Kč – Knihovna
20.000,-Kč – Ostatní záležitosti kultury, církví…
37.100,-Kč – Veřejné prostranství – dotace na veřejně prospěšné pracovníky
7.900,-Kč – Veřejné prostranství – dotace na veřejně prospěšné pracovníky
Rozpočtové opatření č. 9
Pan starosta
Celé toto rozpočtové opatření je vedené tak, že nám byly dodány dotace, o které jsme žádali,
zejména na školu. Tyto jsme dostali do příjmů, ale protože již byly částečně profinancované, tak
jsme je ve výdajích již nepotřebovali. Z přebytku, který jsme z těchto dotací získali do rozpočtu,
jsme škrtali nenaplněné daňové příjmy, které byly v letošním roce kvůli krizi nížší. To jsou první

dvě položky v rozpočtovém opatření.
Příjmy sníženy o:
-500.000,-Kč – Daň z příjmu fyzických osob placená plátci
-897.100,-Kč – Daň z přidané hodnoty
-20.600,-Kč – Ostatní investiční přijaté transfery – Multimediální učebna v ZŠ
-892.700,-Kč – Ostatní neinvestiční přijaté transfery
Příjmy zvýšeny o:
892.700,-Kč – Neinvestiční přijaté transfery – dotace z Ministerstva financí na toalety a výdejní
okénko v mateřské škole. Toto je pouze změna na položce, kde se stejná částka odečetla výše.
2.073.400,-Kč – Neinvestiční přijaté transfery- dotace z Ministerstva financí na elektroinstalace
v základní škole
10.100,-Kč – Ostatní neinvestiční přijaté transfery – Multimediální učebna v ZŠ
11.500,-Kč – Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství – příjmy z prodejů
pozemků
100,-Kč – Zpravodaj
500,-Kč – Kulturní dům
1.600,-Kč – Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy zvýšeny celkem o 679.500,-Kč
Výdaje zvýšeny celkem o 679.500,-Kč
489.500,-Kč – ZŠ a MŠ- dofinancování opravy elektroinstalací
13.000,-Kč – Rozhlas
37.000,-Kč – Veřejné osvětlení
100.000,-Kč – Sběr a svoz komunálního odpadu- byla zvýšena jednotková cena za svozy a odpadu
bylo více, než obvykle
40.000,-Kč – Podporované byty- navýšení za vodné
Rozpočtové opatření č. 10
Příjmy nezměněny
Výdaje celkem nezměněny.
21.000,-Kč – Pozemky- výkupy
-111.000,-Kč – Územní plánování – v letošním roce došlo ke zpoždění zpracování územního plánu,
takže náklady v letošním roce nevznikly
40.000,-Kč – Podporované byty
50.000,-Kč – Místní správa
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 151/X:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 8,9 a 10 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 4:

pro:11

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 5 – Rozpočtové opatření č. 11
Pan starosta
Toto rozpočtové opatření obdrželi zastupitelé před zasedáním zastupitelstva.
Příjmy sníženy na položkách o:
-45.000,-Kč – Daň z příjmu fyzických osob placené poplatníkem
-1.250.000,-Kč – Daň z příjmu právnických osob
-5.000,-Kč – Daň z příjmu právnických osob za obce
-10.000,-Kč – Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňovaní komun. odpadu
-2.000,-Kč – Poplatek z pobytu
-5.500,-Kč – Poplatek za užívání veřejného prostranství
-1.000,-Kč – Poplatek ze vstupného
-1.400,-Kč – Zrušené místní poplatky
-200,-Kč – Cestovní ruch
-500,-Kč – Ostatní záležitosti kultury
-3.400,-Kč – Činnost místní správy
-600,-Kč – Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
Příjmy zvýšeny o:
10.000,-Kč – Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou
422.000,-Kč – Daň z přidané hodnoty
1.000,-Kč – Správní poplatky
58.000,-Kč – Daň z hazardních her
56.000,-Kč – Daň z nemovitých věcí
7.000,-Kč – Podnikání a restrukturalizace v zemědělství
7.600,-Kč – Les
40.000,-Kč – Využívání a zneškodňování komun. odpadů
Celkem příjmy sníženy o 723.000,-Kč
Výdaje sníženy na položkách o:
-200.000,-Kč – Les
-987.000,-Kč – Silnice
-220.000,-Kč – Ostatní záležitosti pozemních komunikací
-144.000,-Kč – Pitná voda
-25.000,-Kč – Odvádění a čištění odpadních vod
-6.600,-Kč – Úpravy drobných vodních toků
-200.000,-Kč – Ostatní záležitosti základního vzdělávání
-48.500,-Kč – Ostatní záležitosti kultury
-200.000,-Kč – Pořízení, zachování a obnova hodnot národ. Hist.
-7.000,-Kč – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
-26.500,-Kč – Zájmová činnost v kultuře
-22.900,-Kč – Využití volného času mládeže
-145.000,-Kč – Nebytové hospodářství
-7.000,-Kč – Pohřebnictví
-189.000,-Kč – Územní plánování
-22.500,-Kč – Sběr a svoz nebezpečných odpadů
-135.000,-Kč – Veřejné prostranství
-15.000,-Kč – Krizová opatření
-5.000,-Kč – Ostatní finanční operace
Výdaje zvýšeny na položkách o:
8.500,-Kč – Knihovna

9.000,-Kč – Sběr a svoz ostatních odpadů
10.000,-Kč – Zastupitelstva obcí
40.000,-Kč – Místní správa
Výdaje celkem sníženy -2.538.500,-Kč
Financování celkem -1.815.500,-Kč
Členka zastupitelstva Mgr. Zdeňka Svobodová
Chtěla bych se zeptat, jaká je rezerva z předchozích let?
Pan starosta
Zhruba 9 milionů Kč, tolik bychom měli mít na konci roku na účtech.
Než budeme schvalovat usnesení, tak upozorním, že budeme schvalovat pověření rady městyse pro
provedení rozpočtového opatření, dle skutečných příjmů a výdajů v libovolné výši. To znamená, že
kdybychom původní limity v něčem překročili, tak aby rada měla tuto pravomoc. Toto rozpočtové
opatření by samozřejmě bylo předloženo na vědomí na dalším zastupitelstvu.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 152/X:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
rozpočtové opatření č. 11 podle předloženého materiálu
pověřuje
Radu městyse Ostrov u Macochy provedením rozpočtového opatření v roce 2020 dle skutečných
příjmů a výdajů v libovolné výši
ukládá
Radě městyse Ostrov u Macochy předložit na vědomí Zastupitelstvu městyse schválené rozpočtové
opatření
Hlasování č. 5:

pro:11

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 6 – Plnění rozpočtu 1-10/2020
Pan starosta
Podklady všichni zastupitelé dostali. Je vidět, že příjmy nebyly tak vysoké, jak byly očekávané.
V rámci plnění rozpočtu jsou již příjmy upravované, to znamená snížené o to, co bylo
v rozpočtovém opatření v říjnu.
Za období prvních desíti měsíců jsme hospodařili s příjmy 25.881.423,18 Kč s tím, že z 25mil. Kč
jsou 3.650.000,-Kč převody vlastním fondům, což je převod z jednoho účtu na druhý tak, jak nám
docházely dotace. Stejná částka je i na výdajové straně, což jsou peníze, které sice naskočily, ale byl
to jen převod z jednoho účtu na druhý.
Bez konsolidace jsou příjmy 25.881.423,18 Kč
Výdaje 25.714.923,34 Kč
Zapojení přebytku z minulých let za období 1-10/2020, což znamená faktický pokles na účtech je
700.000,-Kč s tím, že jsme za toto období 866.000,-Kč splatili na úvěrech, které byly v minulosti
přijaté.
Co se týká výdajů, tak tam je všechno hodně naplněno. Kromě silnic, které jsou upraveny
rozpočtovým opatřením. Dále kanalizace „K lesíčku“, kde byl ještě nějaký doplatek.

Základní škola – zde chyběl doplatit příspěvek základní škole a elektroinstalace, které v té době
ještě nebyly předány a konečná faktura nebyla uhrazena. Dále kulturní dům, kde se v současné době
ještě opravují pánské toalety. Toto by mělo být do konce roku dočerpáno.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 153/X:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
plnění rozpočtu městyse za období 1-10/2020 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 6:

pro:11

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 7 – Výkup pozemku p.č. 1647/68
Pan starosta
V přiložených materiálech je návrh kupní smlouvy i grafický podklad pro tento bod programu.
Jedná se o jeden z pozemků na neudržované louce mezi rybníkem a kulturním domem, který
sousedí s pozemky ve vlastnictví obce. V těchto místech je již částečně vysazený ovocný sad.
Pan starosta ukázal místo na mapce.
V 17:25 hodin se dostavil člen zastupitelstva pan Mgr. Josef Škvařil.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.

Usnesení 154/X:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
výkup pozemku p.č. 1647/68 za cenu 20 Kč/m2 podle předložené kupní smlouvy
Hlasování č. 7:

pro:11

proti: 0

zdržel se: 1

Zdržel se pan Mgr. Josef Škvařil.
K bodu č. 8 – Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1687/2
Pan starosta
Majitelka rodinného domu č.p. 194 zažádala o odkup části pozemku, který je pod jejím domem. Je
to historická věc, na kterou přišli až při rekonstrukci.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 155/X:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1687/2 v k.ú. Ostrov u Macochy, podle předloženého
materiálu
Hlasování č. 8:

pro:12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 9 – Prodej části pozemku p.č. 1692/1 – okolo RD č. 191
Pan starosta
Jedná se o pozemky okolo domu nad rybníkem nad hlavní komunikací. Geometrický plán ještě není
zpracovaný.
Pan starosta ukázal místo na plánku.
Členka zastupitelstva paní Mgr. Zdeňka Svobodová
Ten pozemek je včetně tarasu?
Pan starosta
Ano.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 156/X:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 1692/1 podle předloženého materiálu majiteli RD č.p. 191 za cenu 50,Kč/m2 podle schváleného návrhu kupní smlouvy
Hlasování č. 9:

pro:12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 10 – Prodej části pozemků p.č. 505/1 a 355/15 - Vintok
Pan starosta
Jedná se o prodej pozemků v lokalitě na Vintoku, kde zažádali majitelé rodinného domu o kousek
pozemku u jejich zahrady. Na minulém zasedání jsme schválili zveřejnění záměru prodeje.
Pan starosta ukázal místo na plánku.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 157/X:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
- prodej části pozemků p.č. 505/1 a 355/15 majitelům RD na pozemku p.č. 354/146 za cenu 50,Kč/m2 podle schváleného návrhu kupní smlouvy
- výkup části pozemku p. č. 91/1 za cenu 50 Kč/m2 podle předložené kupní smlouvy
Hlasování č. 10:
pro:12
proti: 0
zdržel se: 0
K bodu č. 11 – Vyhláška o poplatku za užívání veřejného prostranství
Pan Starosta
Návrh vyhlášky byl součástí materiálů, které zastupitelé obdrželi. Návrh vyhlášky je vytvořen podle
doporučení Ministerstva vnitra.
Pan starosta porovnal původní a novou vyhlášku a popsal změny.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.

Usnesení 158/X:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
předložený návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Hlasování č. 11:

pro:12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 12 – Vyhláška o poplatku za komunální odpad a pravidla motivačního systému
Pan starosta
Návrh vyhlášky všichni zastupitelé obdrželi.
Za třídění se přidělovaly eko body, ale protože to nebylo úplně spravedlivé, tak jsem se snažil
s tvůrci programu na třídění zapojit do tohoto i občany, kteří sice nevytřídí tolik odpadu, ale zase
nevytváří moc směsného odpadu.
Pan starosta ukázal tabulku bodů za vytřídění odpadu a počtu eko bodů, které za to občané mohou
získat.
Pro představu: Za 660 litrů odpadu za osobu a rok je nějaké bodové ohodnocení. Když to
přepočteme na čtyřčlennou rodinu, která má popelnici 120 litrů, tak se jedná o 22 svozů za rok. To
znamená, že pokud 4x tato rodina nepřistaví popelnici, tak již má nárok na nějakou minimální
slevu.
Druhý bod je ten, za který ještě nejsou mínusové eko body, což je 1080 litrů. Pro čtyřčlennou rodinu
je 1080 litrů 36 svozů za rok. To znamená, že každých 14 dní budou mít přistavenou jednu
popelnici a k tomu 10x za rok budou mít přistaveny 2 popelnice. To už je poměrně dost odpadu.
Nemyslím si, že jsou za to velké sankce. Je to 1,2 eko bodu. Hodnotu toho eko bodu budeme teď
schvalovat.
Tento systém je dělaný proto, aby to bylo vyvážené. Když má někdo stále přistavené dvě popelnice
a k tomu má ještě obrovské množství plastu, tak to systém sběru poměrně hodně ekonomicky zatíží.
Návrh navýšení základního poplatku je o 60,-Kč. Z původní ceny 540,-Kč na 600,-Kč. Sleva pro
účastníky motivačního programu v minulosti byla 10 korun za eko bod. Vzhledem k tomu, že se
množství odpadu začalo zvedat, tak bych doporučoval tu cenu snížit na 5 korun za eko bod, aby to
pro nás bylo ekonomicky udržitelné. Dále bude zastropování maximální slevy na 70% poplatku, což
znamená pro člověka, který maximálně třídí, že bude platit 180,- Kč za osobu. Na základě této
kalkulace bychom rozdali 42.000 eko bodů s tím, že celkové slevy pro občany by byly 210.000, Kč. To je skoro jedna třetina z toho, co bychom měli na poplatcích vybrat.
Myslím si, že takto je to o hodně spravedlivější. Ti, co se o to zajímají, nějakým způsobem třídí a
snaží se odpad minimalizovat, tak šetří i náklady obce. Na druhé straně ti, kteří se nesnaží, tak pro
ně je 600,- Kč skoro málo.
Tento systém sběru již dlouhodobě děláme proto, že jsou připravovány zákony, kdy se již od
příštího roku počítá s nějakým zvedáním poplatku na skládce. Asi do roku 2030 se bude vést poměr
toho, kolik obce vytřídí versus poměr toho, kolik skládkují. Obce, které budou nad nějaký
stanovený limit budou mít skládkovné výrazně vyšší než obce, které třídí. Ceny za uložení
komunálního odpadu budou poměrně hodně naskakovat. Dnes stojí uložení odpadu na skládce 500,Kč/tuna, asi v roce 2030 bude částka za uložení tuny odpadu 1.850,- Kč.
Člen zastupitelstva pan Jaroslav Sedlák
Je možné zjistit, kolik domácnost vyprodukuje za rok plastů? Jestli je průměr na občana, nebo je to
dovezené ještě odjinud?
Pan starosta

Z hlavy to nevím, ale můžu donést kalkulaci, kolik odpadu se za rok průměrně vytřídí. Jestli je
odpad dovezený odjinud nejsme schopni zjistit. Určitě jsou tady občané, kteří berou v obchodě
krabice, aby je mohli dát do svého tříděného odpadu.
Tento systém je hodně složitý, ale reaguje i na to, když člověk má obrovské množství tříděného
odpadu a žádný směsný odpad, tak tam se také body omezují.
Pan Jaroslav Sedlák
Ještě mám dotaz, proč jsou občané na ohlašovně od poplatku osvobozeni? A kolik je lidí na
ohlašovně?
Pan starosta
Na ohlašovně je zhruba 40 občanů. Osvobození od poplatků máme ve vyhlášce, protože je to od
těchto občanů těžce vymahatelné. Většina občanů z ohlašovny se v obci ani nezdržuje a odpad
nevytváří.
Paní Mgr. Zdeňka Svobodová
Máme přehled o tom, kam tříděné odpady jdou? Jak to zpracovávají? Třeba kontejner na oblečení,
tam je to naházené v roztrhaných pytlech, prší do toho.
Pan starosta
S vývozem textilu jsem v letošním roce nespokojený. Doprošujeme se jich, aby textil vyvezli a oni
se vymlouvají na karantény. Bohužel netuším, kam tento textil jde dál. Co se týká plastu, papíru a
skla, tam to vyváží renomovaná firma SUEZ. Předpokládám, že s odpadem nakládají podle zákona.
Paní Mgr. Zdeňka Svobodová
Mohli by nám dát vědět, co s tříděným odpadem dělají dál. Jak se recyklují.
Pan starosta
Sklo je nejlépe recyklovatelný odpad. Plasty se recyklují z jedné třetiny. Z těch dvou třetin jde něco
na energetické využití a zbytek na skládku, protože nejdou ani spálit ani znovu recyklovat.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.

Usnesení 159/X:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
- předložený návrh Obecně závazné vyhlášky č. 4/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- pravidla k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství („MESOH“)
v Ostrově u Macochy č. 4/2020 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 12:

pro:12

proti: 0

zdržel se: 0

V 17:48 hodin se dostavil člen zastupitelstva pan Ferdinand Zouhar.
K bodu č. 13 – Investiční záměr - ZŠ
Pan starosta
Zastupitelé obdrželi rozpracovaný podkladový materiál, který se bude dokončovat v závislosti na
projektové přípravy k této akci. Předpokládáme podání žádosti o dotaci v termínu do konce února
příštího roku.
Záměr se týká budovy základní školy. Jedná se o přípravu k žádosti o dotaci, která se nyní

zpracovává.
Byl by to stejný dotační titul, ze kterého jsme letos čerpali na elektroinstalace a výdejnu jídla
v mateřské škole. Tento dotační titul by měl být příští rok opět otevřený. Byl bych rád, aby tam
proběhla kompletní oprava vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace. Hlavně voda je v poslední
době problematická, protože dost často praská, což jistě potvrdí i pan ředitel. Doba, kdy bychom
měli podat žádost o dotaci je do konce února. Teď s tím spěchám, abychom všechno stihli nachystat
k připravované žádosti. Nerad bych kvůli jednomu bodu svolával znovu zasedání zastupitelstva.
Limity, které by tady měly být:
Náklady do 5 milionů Kč.
Projektant dle velikosti školy předběžně odhadnul náklady na 1,5 milionu Kč. Ještě jsme si
neujasnili kompletní rozsah projektu, tedy prováděných prací. Na místě máme s projektantem
schůzku v pondělí. Myslím si, že náklady budou o dost vyšší.
Předpoklad dotace je 90% včetně projektové přípravy.
Pokud dotaci obdržíme, tak bychom tuto akci z vlastních zdrojů dofinancovali částkou do 500 tisíc
Kč.
Projektová příprava by měla být někde mezi 100 až 150 tisíci Kč.
Paní Mgr. Zdeňka Svobodová
V rozpočtu je s tím počítáno?
Pan starosta
Ano.
Pan Jaroslav Sedlák
Bude tam i oprava požárního hydrantu? Jaké jsou tam trubky?
Pan ředitel školy Mgr. Karel Hasoň, Ph.D
Oprava hydrantu proběhla. Jaké jsou tam rozvody nevím.
Pan starosta
Co se týká materiálové skladby, o tom bude mít přehled projektant. Pokud se oprava bude dělat, tak
bychom vyměnili i staré rozvody.
Ve chvíli, kdy budu mít projekt včetně rozpočtu, tak investiční záměr přepracuji a přepošlu všem
zastupitelům. To by mělo být začátkem února.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 160/X:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
investiční záměr k projektu „Ostrov u Macochy – oprava vnitřních vodovodních a kanalizačních
rozvodů v budově ZŠ“ podle předložených materiálů
souhlasí
- s podáním žádostí o dotaci na projekt „Ostrov u Macochy – oprava vnitřních vodovodních a
kanalizačních rozvodů v budově ZŠ“
- se spolufinancováním projektu „Ostrov u Macochy – oprava vnitřních vodovodních a
kanalizačních rozvodů v budově ZŠ“ z rozpočtu městyse v roce 2021
Hlasování č. 13:

pro:13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 14 – Rekonstrukce VO – zřízení věcného břemene
Pan starosta
V současné době se připravuje rekonstrukce venkovního vedení NN v majetku firmy E.ON
Distribuce, a.s. v okolí trafostanice na ul. Sadová. Tam, kde to bude technicky možné bude stávající
venkovní vedení vyměněno za kabelové zemní vedení. Ve stísněných prostorech budou osazeny
nové betonové sloupy a rozvody budou realizovány závěsným kabelem. Toto se týká zejména
rozvodů v lokalitě Kasárna, Hejnovka a u hlavní komunikace směrem k dolní samoobsluze.
Vzhledem k tomu, že stávající rozvody veřejného osvětlení, včetně svítidel jsou vedeny na
sloupech, které budou odstraněny, bude nutné realizovat nové rozvody veřejného osvětlení včetně
nových sloupů a svítidel. V současné době se zpracovává projektová dokumentace. V některých
případech se nevyhneme cizím pozemkům. Z toho důvodu jsou navrženy 2 smlouvy ke zřízení
věcného břemene s Jihomoravským krajem a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Návrhy smluv zastupitelé obdrželi.
Pan starosta ukázal pozemky, kterých se bude věcné břemeno týkat a odpověděl na dotazy
zastupitelům, kudy bude podzemní vedení a kudy povede závěsný kabel.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 159/X:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Jihomoravským krajem k pozemkům
p.č. 1680/2 a 1669/5 podle předloženého materiálu
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Českou republikou – Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových k pozemku p.č. 1725 podle předloženého materiálu.
Hlasování č. 14:

pro:13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 15 – Rozpočet městyse na rok 2021
Pan starosta
Na poslední chvíli došlo ke změně daňového balíčku, což výrazně zasáhlo do daňových příjmů
obcí. Rozdíl mezi původním návrhem a novým, který budeme nyní schvalovat je zhruba 2 miliony
Kč. Rozdíl by pro nás byl opravdu velký. Stát slibuje, že tento rozdíl bude nějakým způsobem
sanovat. V návrhu rozpočtu je nejvíce krizová varianta, tak jak nám ro říkají predikce Ministerstva
financí.
Daňové příjmy jsou tedy nižší, než jsme očekávali.
Pan starosta přiblížil některé významnější položky.
Příjmy celkem 16.545.900,-Kč
Výdaje celkem 20.114.300,-Kč
Splátky úvěrů
-800.000,-Kč
Zapojení přebytku z minulých let 4.368.400,-Kč
Financování celkem 3.568.400,-Kč
Pan starosta
Nevím, jestli jste sledovali možnosti nově vyhlášené dotace Národní sportovní agentury, která

otevírá možnosti na dotace na tělovýchovnou infrastrukturu. Na radě jsme oprášili záměr, který zde
historicky byl, a to výstavba tělocvičny u školy. Rád bych se tímto zabýval, a pokud bychom do
toho chtěli jít, tak by bylo třeba udělat projektovou dokumentaci. Na tuto bychom měli v příštím
roce část peněz směřovat. Plnění je relativně vysoké 70%. Kdybychom uvažovali o stavbě za 30
milionů Kč, tak by dotace mohla být okolo 20 milionů Kč a zbytek bychom museli zainvestovat
z vlastních zdrojů. Za těchto okolností si myslím, že by mělo význam do toho jít. Příprava záměru
je předmětem následujícího roku až dvou let. Čerstvě jsou dotace otevřené, ale tam je příjem žádostí
do poloviny roku s tím, že musíme mít projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení. To
nemáme a do poloviny roku to ani nestihneme. Viděl bych to tak, že dokumentaci budeme
připravovat příští rok.
Co nemáme v rozpočtu je případná spoluúčast na financování dopravního automobilu pro hasiče,
pokud bychom získali dotaci z Jihomoravského kraje. Toto se dá vyřešit formou budoucích
rozpočtových opatření, protože zatím ještě ani nevíme, jestli kraj bude nějaké dotace dávat.
Paní Mgr. Zdeňka Svobodová
Minulý rok jsme měli na opravy pomníků 200.000,-Kč. Přimlouvala bych se, aby i na rok 2021
zůstala stejná částka. V rozpočtu máme navrženou částku 50.000,-Kč
Pan starosta
200.000,-Kč bylo plánováno na přesun pomníku Rudolfa Tererra, který jsme nakonec neschválili. Já
si naopak myslím, že částku 50.000,-Kč v letošním roce ani nevyčerpáme. Případné opravy bychom
čerpali z dotace a z rozpočtu bychom ho pouze dofinancovali. Po dohodě s paní Šlanhofovou na
Městském úřadě Blansko jsme došli k závěru, že v letošním roce nebudeme žádat o dotace.
Počkáme raději na další rok.
Paní Mgr. Zdeňka Svobodová
Já spíše myslím sochu Jana Nepomuckého. Stav sochy je docela špatný.
Pan starosta
Shodou okolností paní z Městského úřadu Blansko říkala, že sochy a kříže v Ostrově nejsou ve
stavu, kde by hrozila nějaká trvalejší degradace. Já jsem to měl v plánu opravovat v letošním roce,
ale nakonec se na to nedostalo, protože ti, kteří se tím zabývají mají pořadník hodně dopředu
obsazen. Proto jsem nedělal ani projekt. Paní říkala, že nebude zásadní problém, když s tím ještě
rok – dva počkáme. Doporučovala opravy do pěti let.
Věnoval bych se tomu tak, že bych v roce 2021 nachystal projekt a další rok bychom zkusili zažádat
o dotace.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 160/X:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
- rozpočet městyse Ostrov u Macochy na rok 2021 s :
- příjmy ve výši
16 545 900,-Kč
- výdaji ve výši
20 114 300,-Kč
- financováním ve výši
3 568 400,-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 prováděním:
- rozpočtových opatření v částkách do výše změny financování 600.000,- Kč (včetně)
- 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 2021
T: 28.2.2021
- předkládat na vědomí Zastupitelstvu městyse schválená rozpočtová opatření
Hlasování č. 15:

pro: 12

proti: 0

zdržel se:1

Zdržel se pan Mgr. Josef Škvařil
K bodu č. 16 – Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2025
Pan starosta
Podkladové materiály zastupitelé obdrželi.
Pan starosta okomentoval některé částky.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 161/X:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2025 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 16:

pro:13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 17 – Zpráva o činnosti rady městyse
Pan starosta
Usnesení z rady jsou pravidelně vyvěšována na webových stránkách obce a zastupitelé je obdrželi
přílohou k pozvánce na zasedání zastupitelstva.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 162/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. 17:

pro:13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 18 – Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru
Pan starosta
Podklady zastupitelé dostali v rámci materiálů na zasedání zastupitelstva.
Pan starosta poděkoval všem členům výborů za spolupráci v letošním roce.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 163/X:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
zprávu o činnosti Finančního výboru a Kontrolního výboru od VI. Zasedání Zastupitelstva
městyse Ostrov u Macochy
Hlasování č. 18:

pro:13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 19 – Dotazy, připomínky a podněty
Pan starosta
Rád bych shrnul to, co se za poslední období událo.
Oprava podatelny a toalety na úřadu městyse proběhla v posledních dvou měsících.
Místní komunikace „K lesíčku“ byla předána 4.11.2020. Celkové náklady byly zhruba 4.100.000,Kč, přičemž byla proplacena dotace na vsakovací jímky a na dešťovku ve výši 325.000,-Kč. Částka
4.100.000,-Kč je včetně všech vjezdů.
Byly proplaceny dotace na multimediální učebnu v ZŠ 2.369.000,-Kč. Náklady byly zhruba 2,5
milionu Kč, takže nás tato učebna stála asi 125.000,-Kč.
Dále oprava toalet a výdejního okénka v mateřské škole, kde jsme dostali dotaci z Ministerstva
financí skoro 900.000,-Kč a dalších 180.000,-Kč jsme dostali z Jihomoravského kraje. Proto jsme
v podstatě uhradili pouze vybavení výdejny jídla v hodnotě asi 150.000,-Kč (nerezové vybavení,
ohřívače…).
Oprava elektroinstalací v základní škole byla dokončena, předána byla no přelomu října a listopadu.
Nyní máme zažádáno o proplacení dotace ve výši 2.073.000,-Kč, která by měla být během dvou
týdnů proplacena.
Letos jsme pročerpali dotace celkem ve výši 7,4 milionu Kč. Většina šla do základní školy. Na
ostatní akce jsme z Jihomoravského kraje měli asi 800 tisíc Kč, na kulturní dům jsme zpětně
pročerpali asi 950 tisíc Kč a 320 tisíc Kč jsme čerpali jako příspěvek státu na les na kůrovcovou
těžbu.
V uplynulém měsíci byla k naší velké radosti opravena komunikace „Jézédácká“. Stavba je
předaná, je v podstatě hotová. Jediné, na co my čekáme, je oprava parkoviště u hřbitova a
komunikace k bytovkám, kde by se nějakým způsobem měly zalepit ty nejhorší díry. To by se mělo
dělat příští týden v úterý a ve středu.
Intenzifikace ČOV – bylo zahájeno územní řízení, tzn. že, během prvního čtvrtletí příštího roku by
mělo být územní řízení hotové a dál by se mělo pokračovat v projektové dokumentaci ke
stavebnímu povolení. Trochu mě na tomto mrzí, že poté, co jsme zaplatili 0,5 milionu Kč Státní
fond životního prostředí vydal dotace na projektové přípravy, které teď pět let nebyly vydány. To je
celkem škoda, protože to bychom mohli většinu prostředků hradit z dotace.
Dále probíhá příprava na opravu kabelových rozvodů elektrického vedení a rozvodny na Sadové.
V kulturním domě se dodělává oprava pánských toalet, která by měla být hotová do konce
kalendářního roku. Myslím, že do kulturního domu již nebudeme muset pár let moc investovat.
Proběhla také brigáda na sázení lesa. Bylo vysazeno 2.000 sazenic buků, podílelo se na tom asi 30

lidí, tak všem velice děkuji.
Pan starosta vyzval přítomné zastupitele a občany k dotazům.
Pan Mgr. Josef Škvařil
Můj dotaz se týká komunikace směrem k ulici Lesá. Tam se v minulosti dělaly řezy do asfaltu,
přeložka kanalizace apod. Upozorňoval jsem, že by bylo třeba tyto spáry zalít gumoasfaltem.
Dochází tam k destrukci komunikace u mostku, jsou tam dvě čerstvé díry. Pokud tam zateče voda,
v zimě to roztrhá mráz. Tato komunikace totálně utrpěla těžbou z lesa, kdy tudy jezdí kamiony se
dřevem. Silnice má podélné trhliny. Dnes je to ve stavu, kdy by ještě pomohlo to zalít, aby se
trhliny nezvětšovaly. Dále došlo k destrukci kanálu u výjezdu na hlavní silnici. Tam se neprobořilo
osobní auto, to je od kamionů se dřevem. Chtěl bych se zeptat, jestli obec nemá možnost se
domluvit s Lesy ČR na nějakém podílení při opravách komunikací zničených kamiony?
Pan starosta
Je vidět, že cesty trpí. V některých místech jsou i vyvrácené obrubníky atd. V příštím roce bude
těžba ještě pokračovat. Teď má opravdu smysl pouze zalít spáry a nechat to být.
Pan Mgr. Josef Škvařil
To byl hlavní smysl mé připomínky. Teď by to chtělo zalít, aby po zimě nebyl stav ještě horší.
Pan starosta
Všiml jsem si podobného stavu i na jiných komunikacích. Předpokládám, že v příštím roce budeme
s Lesy ČR řešit i nějakou kompletnější opravu, mikrokoberec nebo něco takového.
Pan Jaroslav Sedlák
Slyšel jsem, že při těžbě kůrovcového dřeva Lesy ČR dostanou 80% financí na samotnou těžbu a
20% je na opravu silnic, které jsou v souvislosti s těžbou poškozeny.
Pan starosta
To neumím říct, jestli státní podnik Lesy ČR něco takového dostávají. Těžba probíhá v širokém
okolí. I se starosty okolních obcí jsme se o tom bavili a Lesy ČR připustily, že by se nějakým
způsobem podílely na financování oprav.
Pan Jaroslav Sedlák
Ještě mám jednu připomínku. Když se teď sypaly hromádky posypového materiálu na zimní
údržbu, tak by bylo vhodné si zjistit, jestli nejsou nasypány na uzávěrech plynu. Konkrétně uzávěr
plynu na ulici Lesá by nešel zastavit. Bylo by dobré přes formulář požádat o vytýčení uzávěrů.
Vytýčení by mělo být zdarma.
Pan starosta
Poznačím si to a v terénu zjistíme. Za vytýčení jsme v minulosti platili.
Člen zastupitelstva pan Jiří Pernica
Když jste se bavili o zalití spár gumoasfaltem, tak podobná situace je i na komunikaci na ulici
Sadová a u odbočky u doliny.
Pan starosta
Já si myslím, že tady to je spíše na nějakou komplexnější investici.
Pan Mgr. Josef Škvařil
Přimlouval bych se, aby došlo k nějakým záměrům do budoucna v případě potoka na Lesé. Je
zanešený. Jak se tam daly betonové desky, tak voda už to nevymílá, ale zůstávají tam nánosy. Tím
pádem se zmenšuje průtočnost vody u mostku. Je potřeba to jednou za čas vyčistit.

Pan starosta
Jednou za tři až čtyři roky po velkých deštích se to čistí. Díval jsem se na to, že je to dost zanešené
a chtěl bych to příští rok pročistit.
V 18:35 hodin odchází člen zastupitelstva Zdeněk Vašíček.
Paní Mgr. Zdeňka Svobodová
Já bych byla ráda, kdyby pan starosta objasnil situaci ohledně vjezdů na náměstí, kvůli kterým
odešel člen zastupitelstva JUDr. Pernica.
Pan starosta
Tyto vjezdy jsme již řešili na čtyřech nebo pěti zastupitelstvech. Jedná se o vjezdy od domu č. p. 9
směrem dál ke hřbitovu. Ve své podstatě je to dnes jen souboj s jedním majitelem domu panem J.V.
z č.p. 99, který by chtěl vjezd zadarmo za každou cenu. Na žádnou jinou variantu nepřistoupí.
Nabídnul jsem mu, že se budeme finančně podílet na tom, že zaplatíme materiál, aby vjezdy byly
všechny stejné, na to přistoupit nechtěl. Nevím, z jakého důvodu se toto téma otevírá pořád dokola.
Já mu nejsem schopen vysvětlit, že obec sice dělá vjezdy, ale jen tam, kde opravujeme komunikace.
Tam se to dělalo historicky z krajské komunikace. Investor Jihomoravský kraj nikdy nebyl tak
štědrý, ani okolní obce nejsou tak štědré, že by na soukromých pozemcích stavěly vjezdy řádově za
deseti až statisíce. Třeba při revitalizaci náměstí nás vjezdy stály více než milion Kč. Dnes by si
mohl říci každý, že chce od silnice nový vjezd a obec mu ho zaplatí. Tímto způsobem by to
fungovat nemělo.
Původně v této části měly vést chodníky, ale tehdy s nimi majitelé nesouhlasili. Což je zase na jedné
straně chápu, protože by neměli před domem klid. Lidé by tam chodili a oni by nemohli parkovat
auta, jak chtějí. Dnes by se k tomu zase vrátili, abychom jim s chodníky udělali i vjezdy. Myslím si,
že tam chodník pozbývá významu, protože jeden chodník na hřbitov už máme. Pokud pominu
investiční náklady na jeho výstavbu asi třičtvrtě milionu Kč i s vjezdy, tak tyto chodníky bychom
museli také dál udržovat.
Tady se bavíme o vjezdu za 80.000,-Kč s tím, že by obec zaplatila asi 50.000,-Kč za materiál a
zbývajících 30.000,-Kč by šlo na majitele nemovitosti, ke které vjezd patří. Sám před sebou si tuto
investici můžu obhájit jen tím, že chci, aby vjezdy byly ze stejného materiálu. Tam není havarijní
stav, je to vjezd k soukromému domu, není tam žádné veřejné využití, tak si myslím, že to byl z naší
strany maximální ústupek.
Ještě byla varianta, že by si práci na vjezdu udělali svépomocí, takže při úhradě materiálu obcí by
jej měli zadarmo, ale to jsem u nich nenašel pochopení.
Jelikož nebyly další připomínky, pan starosta předal slovo řediteli školy panu Mgr. Karlu Hasoňovi,
Ph.D., který přítomné seznámil s tím, co se za poslední období událo ve škole.

Po prezentaci pana ředitele ukončil pan starosta zasedání zastupitelstva a popřál všem přítomným
hezký zbytek večera.

Konec: 18:50 hodin.
Vyhotoveno dne: 16.12.2020

Zapsala: Hana Opatřilová
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Starosta: Ing. Ondřej Hudec

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

Ověřovatelé zápisu: František Jelínek

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

Zdeněk Vašíček
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