ZÁPIS
o průběhu VII. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
konaného dne 13.3.2020 v 18:00 hodin v klubovně hasičské zbrojnice.
K bodu č. 1 – Zahájení
Pan starosta Ing. Ondřej Hudec zahájil VII. 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 zastupitelstva, jedná se o nadpoloviční většinu, takže zastupitelstvo je
usnášení schopné.
Omluveni jsou: Mgr. Martin Nippert, Zdeněk Musil
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 97/VII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy určuje Hanu Florkovou sčitatelkou hlasů při jednání
VII. 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 uvedl, že do programu vložil bod č. 4 – ZŠ a MŠ – schválení investičních záměrů.
Podklady k tomuto bodu zastupitelé obdrželi před zasedáním zastupitelstva.
Jelikož nebyly žádné připomínky ani další doplňující návrhy, nechal pan starosta hlasovat o
usnesení.
Usnesení 98/VII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
program VII. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.









Zahájení, určení zapisovatele a sčitatele
Schválení programu
Schválení ověřovatelů zápisu

ZŠ a MŠ – schválení investičních záměrů
Dotace poskytnuté z rozpočtu městyse
Výkupy pozemků mimo zastavěné území
Výkup pozemků u hasičského hřiště (p.č. 1729/12 a 1729/20)
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Zřízení věcného břemene – U doliny
Zrušení předkupního práva - Sadová
Intenzifikace ČOV
Rozpočtová opatření č. 12 a 1
Vyhláška o nočním klidu
Spolufinancování sociálních služeb
Zpráva o činnosti rady městyse
Dotazy, připomínky a podněty
Závěr

Hlasování č. 2:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 3 – Schválení ověřovatelů zápisu
Pan starosta navrhl na ověřovatele zápisu pana Ferdinanda Zouhara a Ing. Jaromíra Krbečka.
Jelikož nebyly vzneseny další doplňující návrhy a navržení zastupitelé souhlasili, nechal pan
starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení 99/VII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
určuje
Ferdinanda Zouhara a Ing. Jaromíra Krbečka
ověřovateli zápisu ze VII. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.
Hlasování č. 3:

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 2

K bodu č. 4. - ZŠ a MŠ – schválení investičních záměrů
Pan starosta
Tento bod je vložený, týká se ZŠ a MŠ, schválení investičních záměrů k žádostem o dotaci, na
kterých jsme v posledních dnech intenzivně pracovali. Konkrétně se to týká v MŠ opravy toalet a
výdejny jídla. Dále v celé budově opravy elektroinstalací.
Celkové náklady jsou 1.125.000,-Kč na opravu toalet a výdejny jídla v MŠ. Na výdejnu jídla má
hygiena pravidelně připomínky. Tam by se měly dělat drobné stavební úpravy.
Předpokládaná výše dotace je 1.012.000,-Kč, vlastní zdroje by byly 112.519,-Kč.
Oprava elektroinstalací v budově ZŠ – v minulém roce se dělala první etapa oprav elektroinstalací
na horním stupni, kde se všechny elektroinstalace opravily, a ještě se doplnila nová svítidla. Ve
stejném duchu by měly probíhat opravy tam, kde to ještě není hotové. Netýká se to kuchyně, kde by
se tento zásah nedal časově stihnout.
Zde je rozsah větší – náklady budou zhruba 2.550.000,-Kč. Návrh na dotaci je 2.350.000,-Kč a
vlastní zdroje se pohybují okolo 200.000,-Kč.
Podrobněji je to rozepsané v investičním záměru, který zastupitelé obdrželi.
V usnesení bychom schvalovali investiční záměr a souhlas s podáním žádosti o dotaci. Abychom
dokázali, že akci máme z čeho dofinancovat, tak schválíme dofinancování z prostředků rozpočtu
městyse.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.

Usnesení 100/VII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
- investiční záměr k projektům „Ostrov u Macochy – oprava toalet a výdejny jídla v MŠ“ a „Ostrov
u Macochy – oprava elektroinstalací v budově ZŠ“ podle předložených materiálů
souhlasí
- s podáním žádostí o dotace na projekty „Ostrov u Macochy – oprava toalet a výdejny jídla v MŠ“
a „Ostrov u Macochy – oprava elektroinstalací v budově ZŠ“
- se spolufinancováním projektů „Ostrov u Macochy – oprava toalet a výdejny jídla v MŠ“ a
„Ostrov u Macochy – oprava elektroinstalací v budově ZŠ“ z rozpočtu městyse v roce 2020
Hlasování č. 4:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 5 – Dotace poskytnuté z rozpočtu městyse
Pan starosta
Na základě obdržených žádostí o podporu z rozpočtu a v souladu se schváleným rozpočtem
rozhodla rada městyse o poskytnutí darů a dotací ve výši:
- 700,- Kč Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Rajhrad
- 7 000,- Kč Českému svazu včelařů, ZO Jedovnice
- 13 000,- Kč Mysliveckému spolku Ostrov u Macochy
- 22 000,- Kč Svazu tělesně postižených, ZO Ostrov u Macochy
- 22 000,- Kč Českému zahrádkářskému svazu, ZO Ostrov u Macochy
Návrhy na poskytnutí dotací nad 50 000,- Kč se předkládají zastupitelstvu
Dotace:
- ve výši 140 000,- Kč Římskokatolické farnosti Ostrov u Macochy
- ve výši 60 000,- Kč Sbor dobrovolných hasičů Ostrov u Macochy
- ve výši 60 000,- Kč TJ Ostrov u Macochy, z.s.
Již při schvalování rozpočtu jsem říkal, že dotace Římskokatolické farnosti se výší vymyká
předchozím rokům. Na dvojnásobku oproti loňskému roku jsme zde z toho důvodu, že farnost
opravuje střechu na faře, a proto bude potřebovat vyšší prostředky. S panem farářem jsme
domluveni, že letos dostanou dvojnásobek a příští rok by byli bez dotace.
Jelikož nebyly dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 101/VII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
- poskytnutí dotace: - ve výši 140 000,- Kč Římskokatolické farnosti Ostrov u Macochy
- ve výši 60 000,- Kč Sbor dobrovolných hasičů Ostrov u Macochy
- ve výši 60 000,- Kč TJ Ostrov u Macochy, z.s.
- veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle předloženého materiálu
Hlasování č. 5:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 6 – Výkupy pozemků mimo zastavěné území
Na prosincovém zasedání ZM byli členové zastupitelstva informováni o skutečnosti, že v
souvislosti s probíhajícími pozemkovými úpravami bude nutné vykoupit ještě cca 5 ha pozemků
mimo zastavěné území – z důvodu zajištění dostatečné výměry na realizaci polních cest a alejí.
V přiloženém materiálu je seznam pozemků navržených k odkupu.
Při ceně 20,-Kč/m2 se dostaneme na částku lehce přes 1 milion Kč. Jedinou výjimkou, kde
nečekám, že se tento pozemek zapojí do pozemkových úprav, je pozemek PK 1740/3 – 3.400 m2.
To je pozemek na louce u Císařské jeskyně, který je mezi našimi pozemky. Tam by se to zase více
zcelilo, než je to doposud. Tento pozemek zůstane tak, jak je a ostatní budou využity
k pozemkovým úpravám.
Dodavatel projektů pozemkových úprav má personální krizi, čímž se to celé zabrzdilo.
V posledních dvou měsících to nabralo trochu jiný spád, protože zakázku od dodavatele odkoupila
jiná firma. Mají to na starosti jiní projektanti, kteří se s projektem seznamují a očekávám, že
v následujícím čtvrtletí se to pohne dál.
Člen zastupitelstva pan Mgr. Josef Škvařil
Doufám, že se vedení obce podaří v rámci těchto jednání prosadit zpevnění cest tak, jak je to u
Němčic nebo u Šošůvky.
Pan starosta
Proto se pozemkové úpravy dělají. Určitě to nebude tak, že by se tady něco asfaltovalo. To nám
Správa CHKO nepovolí. Návrh je ale takový, že máme dvě cesty, které by měly být betonové.
Jedna je od Vintoku na Macochu a druhá je hlavní polní cesta, která je nejvíce zatížena
zemědělskými stroji, cesta od hřbitova na Macochu. Tyto dvě cesty jsou priority, ale je to i otázka,
jak bude stát do pozemkových úprav investovat.
Pan Mgr. Josef Škvařil
Na toto se ptám v souvislosti s tím, jak vypadá cesta k vysílači nad Lesou, kde jsou až
třičtvrtěmetrové výmoly. Abychom jako obec tlačili na zpevnění těchto cest.
Pan starosta
V tuto chvíli je prvotní věc, aby se mohly cesty dělat to, že budeme mít pozemky. Plán společných
zařízení jsme schválili již v loňském roce. Visí to na projektantovi.
Člen zastupitelstva pan JUDr. František Pernica
Byla tady zmínka, že Správa CHKO s cestami nesouhlasí. Správa CHKO je jeden z účastníků, a
pokud je to v rozporu se stanoviskem obce, tak se to dá rozporovat a cesty vysoudit. Doporučoval
bych se na to zaměřit, a pokud tam nebude adekvátní argumentace, tak trvat na tom, aby ty cesty
byly zpevněné. Můj názor na věc je takový, že by si Ostrov zasluhoval cestu minimálně kolem
Tanenbergerového lomu směrem ke křížku, od křížku směrem k obci. Od posledního domu U
lesíčka směrem ke hřbitovu a od křížku k dalšímu křížku směrem k Peřinovým. Samozřejmě cesta
kolem Vintoku je v pořádku. Domnívám se a doporučuji, aby se trvalo na tom, aby tyto cesty byly
zpevněné. Když se tam dá štěrkový povrch, tak tudy projede těžký traktor s nákladem 200q a za dva
roky to bude vyježděné tak, že se tam nebude dát ani chodit. Výkupy jsou podmínka celé této
záležitosti, ale pokud se týká celkové koncepce, tak bych trval minimálně tady na tomto. Jestliže
kdokoliv z CHKO bude trvat na svém, tak chtít adekvátní písemnou argumentaci. V případě
nesouhlasu to rozporovat.
Pan starosta
V průběhu několika předchozích let jsem se o tomto poměrně často přel s panem RNDr. Štefkou.
Myslím si, že ten ústupek, který udělali, vnímám. Protože původně nechtěli vůbec povolit cestu na
Macochu jakýmkoliv způsobem zpevněnou. Samozřejmě přát si můžeme všechno, ale reálně

nevěřím tomu, že nám stát opraví cesty všude okolo Ostrova. Za mě, pokud by se spravily tyto dvě
cesty plus ta cesta, která je naplánovaná k Tanenbergerovému lomu a dál, tak to bude velký úspěch.
Samozřejmě bude snaha prosadit co nejvíce, ale nemyslím si, že je reálné získat všechny nové cesty.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 102/VII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
koupi pozemků dle přiloženého seznamu za cenu 20 Kč/m2 podle předloženého vzoru kupní
smlouvy
Hlasování č. 6:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 7 – Výkup pozemků u hasičského hřiště (p.č. 1729/12 a 1729/20)
Pan starosta
Jsem v kontaktu s jedním ze spolumajitelů, se kterým jsme se domluvili na kupní ceně 40,-Kč/m2.
Jsou to pozemky, které hasiči ke své činnosti využívají a do budoucna využívat budou. Je vhodné to
pozemkově vyřešit.
Pan starosta ukázal pozemky na plánku.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 103/VII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
koupi pozemků p.č. 1729/12 a 1729/20 za cenu 40 Kč/m2 podle předloženého vzoru kupní smlouvy
Hlasování č. 7:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 8 – Zveřejnění záměru prodeje části pozemku u garáží Sadová (p.č. 1731/1 a
1731/15)
Pan starosta
Jedná se o zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 11731/1 a 1731/15 – u odbočky na
Sadovou – s cílem výstavby 2 garáží.
Člen zastupitelstva pan Ing. Jiří Pernica
Na pozemku vedle č. 1731/48 jak bude vyřešena přístupová cesta?
Pan starosta
Prodloužením stávající komunikace.
Pan Ing. Jiří Pernica
A nebude to zasahovat do tělesa u odbočky? Je tady jen jedna přístupová cesta pro jedno auto. Do
budoucna by nebylo špatné to rozšířit. Bude se jezdit k dětské léčebně a bude tam čím dál hustší
provoz. Tato křižovatka je hodně bolavá.
Pan starosta
Do budoucna s tím počítám, ale místa je tam i tak dost. Křižovatka je bolavá a po dostavení léčebny
bychom ji měli nějakým způsobem vyřešit.

Pan Mgr. Josef Škvařil
Mám podobný dotaz k tomu lichoběžníkovému tvaru garáže. Jde o to, aby ty garáže nebyly moc
blízko u sebe, aby se nezhoršily rozhledové podmínky. Nájezd bude od silnice? Myslím si, že je to
na hraně.
Pan starosta
Proto je plánovaný lichoběžníkový tvar, aby tam bylo místo. Pokud se to podaří projednat
s dopravním inspektorátem, tak by nájezd měl být od komunikace na Sadovou, aby rozhledové
podmínky byly dobré. Zkoušeli jsme to a je to tam i vyznačené. Prvotní je vyjádření dopravního
inspektorátu. Pokud by to neprošlo, tak by se musel tvar garáže změnit.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 104/VII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1731/1 a 1731/15 v k. ú. Ostrov u Macochy, podle
předloženého materiálu
Hlasování č. 8:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 9 – Zřízení věcného břemene – U doliny
Jedná se o standardní smlouvu ke zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s.
k přípojce NN. Podklady včetně návrhu smlouvy zastupitelé obdrželi.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 105/VII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ s firmou E.ON Distribuce, a.s.
k pozemku p. č. 354/1 a 354/149 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 9:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 10 – Zrušení předkupního práva – Sadová
Pan Starosta
Majitelé RD č.p. 440 žádají po kolaudaci o zrušení předkupního práva, které na pozemku vázne po
prodeji od obce.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 106/VII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
souhlasí
se zrušením předkupního práva městyse k pozemku p.č. 1753/54 v k. ú. Ostrov u Macochy
Hlasování č. 10:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 11 – Intenzifikace ČOV
Pan starosta
Již v minulém volebním období byla členům zastupitelstva předložena informace o hydraulickém
přetížení stávající ČOV. S ohledem na budoucí plánované rozvojové území bude nutné ČOV
intenzifikovat. Přiblížili jsme se k tomu, že Vodárenská a.s. nebude povolovat žádné další napojení
kanalizačních přípojek. Přetížení se znásobilo po vybudování přečerpávací stanice na točně u
kulturního domu, která má takový výkon, že když zaprší, tak čistírna má obrovské problémy.
Z tohoto důvodu je tu návrh na intenzifikaci ČOV.
Intenzifikaci urychlila snaha Jihomoravského kraje postavit léčebnu, kde by došlo k dalšímu
navýšení splašků, což by byl neřešitelný problém pro ČOV. Z tohoto důvodu jsem jednal
s Vodárenskou a.s. s tím výsledkem, že oni v tuto chvíli nezablokují stavbu léčebny. My se na druhé
straně pustíme do příprav intenzifikace ČOV. Má to ale také svá úskalí. Nová dočišťovací část je
sice na pozemcích Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí (dále jen Svazek), ale pozemky
nejsou v územním plánu určené pro tuto funkci. Nový územní plán s tímto počítá, ale dokud nebude
zpracovaný, schválený a nenaběhnou veškerá rozhodnutí, tak není možné územně ani stavebně
intenzifikaci projednat. Na druhé straně je tam celá řada věcí, na kterých se dá v průběhu pracovat.
Územní plán je v plném běhu a věřím, že do konce roku by mohl být projednaný, do poloviny
příštího roku by mohl být v platnosti. Myslím si, že by bylo vhodné začít se zpracováváním různých
podkladů již v tuto chvíli. Jelikož jsme členem Svazku, tak investorem na tuto akci by byl Svazek,
ale dle platných stanov bychom veškeré finanční prostředky mimo dotaci platili my.
V únoru proběhlo výběrové řízení na dodavatele projekčních prací, administrativu spojenou
s územním a stavebním řízení, administrativu spojenou s podáním žádosti o dotaci a autorský dozor.
Byla vysoutěžena nejnižší nabídka firmy VEGAspol. v.o.s. z Brna, která tyto činnosti nacenila na
1.470.000,- Kč bez DPH. Stavba bude realizována prostřednictvím Svazku, proto je součástí
přiložených materiálů i „Smlouva o financování“.
Na intenzifikaci ČOV byl v minulosti v roce 2018 zpracovaný investiční záměr ze strany Svazku.
Investiční záměr předpokládá investici ve výši 10 milionů Kč. Bral bych to s rezervou, jsou to
částky z roku 2018 a dnes to bude investice ve výši asi 12 milionů Kč a postupem času to bude
zřejmě narůstat.
V tuto chvíli ještě není zřejmé, o jakou dotaci se bude žádat. Doposud dotace ze SFŽP byly
poskytovány ve výši 63%. Což je naše spoluúčast kolem 5 milionů Kč. Uvidíme, jestli se do
budoucna neobjeví nějaké lepší dotační tituly, nebo kombinace dalších dotací. Toto bude otázka až
ve chvíli, kdy bude hotová projektová dokumentace.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 107/VII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
souhlasí
se zahájení projekčních prací na intenzifikaci ČOV prostřednictvím Svazku Vodovodů a kanalizací
měst a obcí
schvaluje
uzavření smlouvy o financování se Svazkem vodovodů a kanalizaci měst a obcí podle předloženého
materiálu
T: 31.3.2020
bere na vědomí
stávající objekt dětské léčebny po jeho převzetí obcí nebude využívat do doby dokončení
intenzifikace ČOV způsobem, při kterém vznikají odpadní vody
Hlasování č. 11:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 12 – Rozpočtová opatření č. 12 a 1
Rozpočtové opatření č. 12 bylo schváleno radou městyse 27.12.2019.
Toto rozpočtové opatření reagovalo na to, co nebylo dořešeno v rozpočtu v průběhu celého
loňského roku.
Příjmy byly zvýšeny o 1.150.300,-Kč
Výdaje byly sníženy o – 401.200,-Kč
Financování celkem sníženo o – 1.551.500,-Kč
Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno radou městyse 28.1.2019
Příjmy zvýšeny o:
9.300,-Kč – les
1.500,-Kč – komunální služby a územní rozvoj
1.500,-Kč – knihovna
6.800,-Kč – kino
36.300,-Kč – veřejné osvětlení
Poslední tři položky jsou vratky přeplatků za el. energii
Příjmy sníženy o:
- 36.500,-Kč – neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, kde jsme neměli správnou hodnotu
Příjmy celkem zvýšeny o 18.900,-Kč
Výdaje zvýšeny o:
16.500,-Kč – místní správa (příspěvek pro Město Blansko- za projednávání přestupků)
2.400,-Kč – finanční příspěvek min. let (dotace SDH)
Výdaje celkem: 18.900,-Kč
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 108/VII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 12 a 1 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 12:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 13 – Vyhláška o nočním klidu
Stejně jako v předchozích létech je nutné vyhláškou stanovit konkrétní případy, v nichž nebude
dodržena doba nočního klidu v celém rozsahu, tj. od 22 do 6 hodin, obecně závaznou vyhláškou.
I když nevíme, jestli bude možné shromažďování, tak pro klid duše, bychom tuto vyhlášku měli
projednat.
Oproti loňskému roku je tam změněné datum konání koncertu, a navíc jsou doplněny hasičské
soutěže. Uvidíme, jestli se tyto akce budou vůbec konat.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 109/VII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
předložený návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 o nočním klidu

Hlasování č. 13:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 1

Zdržel se pan JUDr. Pernica František
K bodu č. 14 – Spolufinancování sociálních služeb
Pan starosta
V přiložených materiálech je kalkulace a návrh smlouvy na spolufinancování sociálních služeb
s Městem Blansko. Snažil jsem se ještě od zprostředkovatele získat další informace, protože částka,
kterou máme platit je hodně velká – 233.000,-Kč.
Získal jsem rozpis toho, kam tyto finance budou směřovány a kolik klientů naší obce pečovatelské
služby využívá.
33.000,-Kč – to je služba sociální prevence, která se hradí dle počtu obyvatel. To je dáno pro
všechny obce v regionu.
Služby sociální péče – tam je to dáno počtem klientů jednotlivých pečovatelských služeb.
Služby charity využívá 23 občanů.
Pečovatelské služby denního stacionáře – 1 občan.
Pečovatelské služby červeného kříže – 1 občan.
V radě jsme se bavili o tom, jestli budeme stále platit takto vysokou částku a vydali jsme
doporučení o spolufinancování v plné výši.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 110/VII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
uzavření „Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb“ s městem Blansko
podle předloženého materiálu
Hlasování č. 14:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 15 – Zpráva o činnosti rady městyse
Pan starosta
Veškerá usnesení Rady městyse Ostrov u Macochy jsem zasílal zastupitelům a jsou také vyvěšeny
na webových stránkách městyse.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 111/VII :
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady městyse Ostrov u Macochy od VI. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u
Macochy
Hlasování č. 15:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 16 – Dotazy, připomínky a podněty
Pan starosta
Rád bych řekl něco o tom, co se událo za poslední tři měsíce.
Vodovod „Na skále“ byl ukončen již v listopadu minulého roku. Náklady více než 1,5 milionu Kč,
obec se podílela 350.000,-Kč. Na začátek dubna je naplánovaná závěrečná prohlídka stavby, poté
by stavba měla být zkolaudovaná.
Místní komunikace „Na skále“ - tady proběhly zemní práce. Tyto byly ze stávající smlouvy o dílo
vyškrtnuty a převedli jsme je v rámci opravy vodovodu na Svazek, a to z jednoho prostého důvodu.
Hodnota prací byla 0,5 milionu Kč, a když jsme toto investorství převedli na Svazek, tak jsme na
DPH ušetřili 100.000,-Kč. Úsporou a vyškrtnutím nadbytečných položek jsme ušetřili celkem
400.000,-Kč. Na této stavbě lze samozřejmě očekávat i nějaké vícepráce. Stavba by měla stát 3,5
milionu Kč. K dnešnímu dni je profakturováno cca 1.200.000,-Kč.
Další informace je ta, že jsme podávali celkem 11 žádostí o dotace. Jsou tam započítané i dvě
žádosti, které jsme dnes schválili.
Předchozích 9 žádostí bylo na 1.064.000,-Kč. Bližší informace můžete najít v usneseních z rady,
kde jsou žádosti o dotace schvalovány.
Poslední novinkou ohledně dotací je ta, že z loňského roku nám bude proplaceno 70% uznatelných
nákladů na opravy v kulturním domě. V součtu to dělá zhruba 1 milion Kč.
Poslední věc, kterou bych chtěl otevřít a byl bych rád, kdybychom přijali i usnesení je to, jestli
bychom neměli uvažovat o uzavření mateřské školy a provozování KD. Myslím si, že bychom se
k tomu měli všichni vyjádřit a rozhodnout.
Jelikož se nikdo nepřihlásil o slovo pan starosta předal slovo panu řediteli školy Mgr. Karlu
Hasoňovi, PH.D.
Pokud sledujete aktuální situaci, tak víte, že všechny základní školy, střední školy a vysoké školy
jsou zavřené. Zákaz se rozšířil na shromažďování nad 30 osob. Výslovně v tomto zákazu nejsou
uvedeny mateřské školy.
MŠ Krasová – 24 dětí
LMŠ – 23 dětí
MŠ Ostrov – 64 dětí. Tady bychom počet přesahovali, pokud by chodily všechny děti. Stále ale
platí, že na mateřské školy se toto opatření nevztahuje. V pokynu z Ministerstva školství bylo, že
máme zvážit omezení provozu, případně uzavření. Je to na posouzení, názorů může být víc.
Teď bych okomentoval připravenou prezentaci:
- chystá se rekonstrukce sociálních zařízení, současné sociální zařízení je z hlediska hygieny
v nevyhovujícím stavu. Jedná se o navýšení počtu toalet, umyvadel…
- rekonstrukce výdeje jídel v jídelně MŠ. Hygiena chce stavebně oddělit výdej jídla od jídelny
- je třeba udělat nové oplocení okolo hřiště MŠ
- chystají se absolventské práce
- zápis do základní školy proběhne 27.4.2020
- zápis do mateřské školy 4.5.2020
Na minulém zasedání zastupitelstva padl dotaz na financování lesní mateřské školy. Dotaz byl
obecný, tak jsem to pojal ze dvou stran – zřízení a provoz.
Zřízení
- jurta, terénní úpravy, vybavení, matrace, nábytek, kamna, kuchyňka, zeleň, herní prvky a další, to
bylo financováno z IROP ve výši 1,4 milionu Kč. 10% byla spoluúčast.
- oplocení, pódium pod jurtou, sociálky, to bylo hrazeno z dotace z JMK ve výši 230.000,-Kč
- doprava stravy, maringotka, která slouží jako šatna, stavební povolení a nějaké vnitřní vybavení –
celkový náklad 250.000,-Kč, který platil zřizovatel.

Peníze by nestačily na zřízení LMŠ, ale díky tomu, že se do toho podařilo zapojit rodiče,
zaměstnance školy a městys, tak se z peněz hradil hlavně materiál a velká část prací se udělala
svépomocí.
Provoz
15.000,-Kč za dřevo na vytápění
9.500,-Kč elektřina
písek na pískoviště…
Pravidelný roční náklad celkem asi 70.000,-Kč
Ostatní náklady jsou nahodilé:
30.000,-Kč oprava maringotky
12.000,-Kč technická na automobil
Kapacita školky je 24 dětí, zapsaných je 23 dětí. Z tohoto počtu dětí dostáváme 1,7 úvazku na
pedagogy, 0,4 úvazku na kuchyň (příprava stravy), 0,6 úvazku na úklid.
Školkovné pro mateřskou školu dělá v souhrnu 40.000,-Kč. 100.000,-Kč je zvýšený příspěvek na
náklady jako je doprava, pracnost přípravy jídel do termonádob, apod.
Pan ředitel dále sdělil počty žáků navštěvujících ZŠ a MŠ
165 žáků navštěvuje základní školu
111 žáků mateřskou školu
Příspěvek od zřizovatele se nezvyšuje z důvodu toho, že je úspora financí za vytápění budovy ZŠ.
V 19:12 hodin odchází členové zastupitelstva pan František Jelínek a pan JUDr. František Pernica.
Po ukončení prezentace pana ředitele Mgr. Hasoňe, PH.D proběhla debata mezi zastupiteli o tom,
jestli uzavřít mateřskou školu a kulturní dům.
Jelikož se zastupitelé shodli na uzavření mateřské školy a KD, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 112/VII :
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
uzavření MŠ Ostrov u Macochy, LMŠ Skalka a MŠ Krasová od 16.3.2020 do odvolání
Hlasování č. 16:

pro: 11

proti: 0

Pan starosta poděkoval zastupitelům a občanům za účast.

Konec: 19:30 hodin.
Vyhotoveno dne: 17.3.2020

zdržel se: 0

Zapsala: Hana Opatřilová

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

Starosta: Ing. Ondřej Hudec

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

Ověřovatelé zápisu: Ferdinand Zouhar

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

Ing. Jaromír Krbeček

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

