ZÁPIS
o průběhu VIII. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
konaného dne 11.6.2020 v 17:00 hodin v klubovně hasičské zbrojnice.
K bodu č. 1 – Zahájení
Pan starosta Ing. Ondřej Hudec zahájil VIII. 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 11 členů zastupitelstva, jedná se o nadpoloviční většinu, takže zastupitelstvo je usnášení
schopné.
Omluveni jsou: JUDr. František Pernica, Mgr. Josef Škvařil, Mgr. Veronika Jelínková
Později přijde: Mgr. Zdeňka Svobodová
Přítomno je 5 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 113/VIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy určuje Hanu Florkovou sčitatelkou hlasů při jednání
VIII. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.
Hlasování č. 1:

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

V 17:08 hodin dorazila členka zastupitelstva Mgr. Zdeňka Svobodová.
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 pan starosta uvedl, že do programu vložil následující body:
bod č. 9 – Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1669/8
bod č. 12 – Zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 75/13, 75/14 a 75/15
bod č. 14 – Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1689/1
bod č. 15 – Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1669/10
Podklady k těmto vloženým bodům dostali zastupitelé před zasedáním zastupitelstva.
Jelikož nebyly žádné připomínky ani další doplňující návrhy, nechal pan starosta hlasovat o
usnesení.
Usnesení 114/VIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
program VIII. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.
























Zahájení, určení zapisovatele a sčitatele
Schválení programu
Schválení ověřovatelů zápisu

Rozpočtová opatření č. 2, 3 a 4
Rozpočtové opatření č. 5
Plnění rozpočtu 1-4/2020
Závěrečný účet městyse Ostrov u Macochy za rok 2019
Schválení účetní závěrky městyse Ostrov u Macochy za rok 2019
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1669/8
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1689/1
Zveřejnění záměru prodeje části pozemků p.č. 94/13 a 1687/2
Zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 75/13, 75/14 a 75/15
Prodej části pozemků p.č. 1731/1 a 1731/15
Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1689/1
Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1669/10
Vyhláška o nočním klidu
Komunikace k ZŠ
Čerpání dotace na služby sociální prevence
Dohoda o provedení práce
Zpráva o činnosti rady městyse
Dotazy, připomínky a podněty
Závěr

Hlasování č. 2:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 3 – Schválení ověřovatelů zápisu
Pan starosta navrhl na ověřovatele zápisu Ing. Ivo Ambrože a pana Zdeňka Musila.
Jelikož nebyly vzneseny další doplňující návrhy a navržení zastupitelé souhlasili, nechal pan
starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení 115/VIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
určuje
Ing. Ivo Ambrože a Zdeňka Musila
ověřovateli zápisu z VIII. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.
Hlasování č. 3:

pro: 12

proti: 0

K bodu č. 4. – Rozpočtová opatření č. 2, 3 a 4
Pan starosta
Rozpočtové opatření č. 2
Příjmy sníženy o:
- 8.000,-Kč – Poplatek z pobytu (změna paragrafu u poplatků)
Příjmy zvýšeny celkem o 25.000,-Kč
8.000,-Kč – Zrušené místní poplatky
25.000,-Kč – Les (prodej dřeva)

zdržel se: 0

Výdaje zvýšeny celkem o 293.800,-Kč
250.000,-Kč – Podnikání a restrukt. v zemědělství (to je částka, která nám chyběla na výkupy
pozemků, jejichž nákup jsme schválili na minulém zasedání)
10.000,-Kč – Podporované byty
29.000,-Kč – Krizová opatření (tyto výdaje souvisí s koronavirem)
4.800,-Kč – Místní správa
Financování celkem 268.800,-Kč
Rozpočtové opatření č. 3
Příjmy zvýšeny celkem o 40.000,-Kč
39.000,-Kč – Les (prodej dřeva)
1.000,-Kč – Ostatní záležitosti kultury
Výdaje zvýšeny celkem o 40.000,-Kč
35.000,-Kč – Rozhlas (nový Mobilní rozhlas, který nyní využívá asi 100 obyvatel)
3.000,-Kč – Ostatní zájmová činnost a rekreace
2.000,-Kč – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
Rozpočtové opatření č. 4
Příjmy zvýšeny celkem o 443.700,-Kč
323.700,-Kč – Dotace na les (kůrovcová kalamita v letech 2017 – 2018)
98.900,-Kč – Dotace z úřadu práce na VPP
21.100,-Kč – Dotace - // Výdaje zvýšeny celkem o 443.700,-Kč
323.700,-Kč – Les
98.900,-Kč – Veřejné prostranství
21.100,-Kč – Veřejné prostranství
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 116/VIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 2, 3 a 4 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 4:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 5 – Rozpočtové opatření č. 5
Pan starosta.
Příjmy v rámci tohoto rozpočtového opatření navrhovány nejsou.
Výdaje celkem zvýšeny o 523.500,-Kč
460.000,-Kč – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (intenzifikace ČOV, kterou
jsme schválili na minulém zasedání zastupitelstva. Projektanti za tři měsíce připravili dokumentaci
pro územní rozhodnutí, kterou předali na Svazek VaK. Svazek je investorem této akce, ale díky
dohodě o financování, to financujeme my. Tyto finance budou uznatelné výdaje v rámci dotace.
63.500,-Kč – Ostatní činnosti jinde nezařazené (vratka části předfinancované dotace na

multifunkční hřiště, kdy dotace byla vyšší, než skutečné výdaje)
Financování celkem 523.500,-Kč
Jelikož nebyly dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.

Usnesení 117/VIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
rozpočtové opatření č. 5 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 5:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 6 – Plnění rozpočtu 1-4/2020
Pan starosta
Podklady všichni zastupitelé dostali. Je z nich patrné, že za první čtyři měsíce koronavirová
omezení až tak nezasáhla do daňových příjmů, které byly zhruba v jedné třetině naplánovaných
příjmů. Za květen už to pravda nebude, tam jsou příjmy asi o 30% sníženy oproti loňskému roku.
Dá se očekávat, že daňové příjmy budou sníženy odhadem o 3 miliony Kč. Ve sdělovacích
prostředcích se dovídáme, že by nám stát měl vrátit asi 1200,-Kč na obyvatele, čímž by se daňové
příjmy částečně navýšily, ale nebude to sanovat celý výpadek daní.
Příjmy 5.975.800,27Kč
Výdaje 7.216.829,76Kč
Rozpočet je sestavený tak, že pokud chceme dělat projekty, které máme naplánované, tak určitě
neušetříme. To je důležité vědět, protože schodek se v průběhu roku určitě prohloubí.
Zapojení přebytku z minulých let je za uvedené období 1.607.697,49Kč, to znamená, že od začátku
roku do konce června nám klesla částka na účtu o 1.607.697,49Kč.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 118/VIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
plnění rozpočtu městyse za období 1-4/2020 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 6:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 7 – Závěrečný účet městyse Ostrov u Macochy za rok 2019
Pan starosta
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném
znění byl vypracován a je předložen ke schválení závěrečný účet městyse za rok 2019.
Návrh byl řádně zveřejněn na úřední desce městyse.
Tento bod bych spojil i s bodem následujícím, jelikož jsou to velmi podobné body.
Co se týká závěrečného účtu, tak v minulém roce jsme hospodařili s výrazným přebytkem s příjmy
28.058.173,37Kč.
Výdaje 19.731.863,46Kč
Účetně jsme za minulý rok uspořili 8.326.309,91Kč. Do výdajů se nepočítají splátky jistin na úvěry,

které byly ve výši asi 1.300.000,-Kč. Reálně nám na účtu za minulý rok přibylo zhruba 7 milionů
Kč. Toto bylo dáno tím, že jsme málo investovali. Komunikace, která se měla dělat v minulém roce
se dělá až letos.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 119/VIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
souhlasí
s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním městyse Ostrov u Macochy za rok 2019,
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2019 bez
výhrad
schvaluje
Závěrečný účet městyse Ostrov u Macochy za rok 2019:
- s celkovými příjmy po konsolidaci ve výši 28.058.173,37 Kč
- s celkovými výdaji po konsolidaci ve výši 19.731.863,46 Kč
- s financováním ve výši -8.326.309,91Kč
podle předloženého materiálu
Hlasování č. 7:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 8 – Schválení účetní závěrky městyse Ostrov u Macochy za rok 2019
Pan starosta
Podklady všichni zastupitelé obdrželi.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 120/VIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
účetní závěrku městyse Ostrov u Macochy za rok 2019 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 8:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 9 – Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1669/8
Pan starosta ukázal na plánku, o jaký pozemek se jedná.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 121/VIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1669/8 v k.ú. Ostrov u Macochy, podle předloženého
materiálu
Hlasování č. 9:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 10 – Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1689/1
Jedná se o zveřejnění záměru prodeje zahrádek a předzahrádky u rodinných domů pod
„Svazarmem“. Pan starosta ukázal místo na mapce. Jedná se zaplocené části zahrad, které jsou na
obecním pozemku.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 122/VIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1689/1 v k.ú. Ostrov u Macochy, podle předloženého
materiálu
Hlasování č. 10:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 11 – Zveřejnění záměru prodeje části pozemků p.č. 94/13 a 1687/2
Pan Starosta
Součástí podkladových materiálu je geometrický plán se zaměřením skutečnosti, jak moc zasahuje
zahrada u domu č. 347 do pozemků obce. Tyto pozemky by majitelka zahrady chtěla odkoupit. Na
druhou stranu při plánovaném budování chodníku a rekonstrukci komunikace k základní škole
zasáhneme do pozemku této zahrady. S majitelkou je to předběžně domluveno. Předpokládám, že
tato skutečnost bude součástí kupní smlouvy.
Pan starosta ukázal místo na plánku.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 123/VIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
zveřejnění záměru prodej části pozemků p.č. 94/13 a 1687/2 v k.ú. Ostrov u Macochy, podle
předloženého materiálu
Hlasování č. 11:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 12 – Zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 75/13, 75/14 a 75/15
Pan starosta
Dnes za mnou byli majitelé domu, který je v uličce pod „Svazarmem“ a rádi by narovnali historický
rest.
Pan starosta ukázal místo na v plánku a vysvětlil, o co se jedná.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 124/VIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
zveřejnění záměru prodej části pozemků p.č. 75/13, 75/14 a 75/15 v k.ú. Ostrov u Macochy, podle
předloženého materiálu

Hlasování č. 12:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 13 – Prodej části pozemků p.č. 1731/1 a 1731/15
Pan starosta
Zveřejnění záměru prodeje bylo projednáno na březnovém zasedání zastupitelstva. Jedná se o
pozemky určené ke stavbě garáží – při výjezdu z ulice Sadová.
Pan starosta ukázal geometrický plán.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 125/VIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
- prodej části pozemku p.č. 1731/1 v k. ú. Ostrov u Macochy, podle schváleného vzoru kupní
smlouvy za cenu 200Kč/m2 paní M. S. a panu M. B., RD č.p. 255
- prodej části pozemku p.č. 1731/15 v k. ú. Ostrov u Macochy, podle schváleného vzoru kupní
smlouvy za cenu 200,-Kč/m2 panu M. P., RD č.p. 218
Hlasování č. 13:
pro: 11
Zdržel se pan Jaroslav Sedlák

proti: 0

zdržel se: 1

K bodu č. 14 – Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1689/1
Pan starosta
Jedná se o přípojku NN. Smlouvu o smlouvě budoucí jsme schválili minulý rok. Přípojka je dnes již
realizovaná. Jde o klasickou smlouvu s firmou E.ON Distribuce a.s., kde výše úplaty je asi 1.080,Kč.
Člen zastupitelstva pan Jaroslav Sedlák
Ten sloup tam bude natrvalo?
Pan starosta
Ano. Na Sadové se plánuje nová trafostanice s částí nových rozvodů, ale této ulice se to ještě
netýká. To až v nějaké další etapě, kdy se s tím bude dát pohnout. Jinak je to hodně finančně
náročné. Přeložka sloupu na Bělé nás stála cca 200.000,-Kč.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 126/VIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce a.s. na pozemku p.č. 1689/1
podle předloženého materiálu
Hlasování č. 14:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 15 – Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1669/10
Pan starosta
Jedná se o vložený bod, podklady dostali všichni zastupitelé před zasedáním zastupitelstva.
Pan starosta ukázal místo na mapce.
Jedná se o standartní smlouvu s firmou GasNet s.r.o. s tím, že výši úplaty určujeme my. Zůstal bych
u běžné ceny jako v ostatních případech a navrhnul bych cenu 500,-Kč.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 127/VIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou GasNet s.r.o. na pozemku p.č. 1669/10
podle předloženého materiálu
Hlasování č. 14:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 16 – Vyhláška o nočním klidu
Pan starosta
Návrh vyhlášky o nočním klidu byl součástí podkladových materiálů. Rozdíl oproti původní
vyhlášce je ve zkrácené době nočního klidu od 3:00 do 6:00 hodin v noci z 8.8. na 9.8.2020. V tento
den by v obci měly být hned tři svatební oslavy ve venkovních prostorách a já bych byl velice
nerad, aby občané volali policii z důvodu rušení nočního klidu. Proto navrhuji toto doplnění do
původní vyhlášky o nočním klidu.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 128/VIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
předložený návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 o nočním klidu
Hlasování č. 16:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 17 – Komunikace k ZŠ
Pan starosta
Součástí podkladových materiálů jsou 2 varianty provedení rekonstrukce komunikace k ZŠ. Na
jednání rady jsme z nich vybírali, aniž bychom s majiteli tyto varianty řešili – varianty jsme
obdrželi těsně před jednáním rady. Z rady šla jako doporučující varianta č. 2.
Pan starosta ukázal obě varianty návrhů provedení rekonstrukce komunikace a okomentoval je.
Varianta č. 2 je dražší a pro parkování komfortnější. V mezičase mezi zasedáním rady a zasedáním
zastupitelstva jsme se sešli s majiteli zdravotního střediska, kdy jsme řešili i to, s čím by oni
souhlasili. Musím říci, že při rekonstrukci výrazně zasahujeme do jejich pozemku. S majiteli
zdravotního střediska jsme se domluvili na variantě č. 1, a proto tuto variantu budu dnes navrhovat
ke schválení.
Tato varianta má menší počet parkovacích míst a více odpovídá původnímu stavu. I tak zasahujeme
do pozemku majitelů zdravotního střediska. Jsme ale domluvení na následném vyrovnání. Pan
starosta ukázal pozemky, které by byly majitelům nabídnuty za jejich pozemky, které bychom
potřebovali na rekonstrukci.

Předběžné náklady by měly být kolem 6ti milionů Kč, což je hodně hrubý odhad projektanta.
Z občanů pan R.
Jen bych chtěl připomenout to, na čem jsme se s panem starostou domluvili, a to, že komunikace od
střediska k hlavní silnici by byla otevřená jako doposud převážně v zimním období. A ještě, aby
komunikace nevedla těsně kolem zdi střediska, ale aby byla aspoň o metr posunutá.
Pan starosta
Ano, vzdálenost komunikace od budovy má být minimálně jeden metr a průjezdná by byla od 1.11.
do 31.3. stejně jako doposud.
Člen zastupitelstva Sedlák Jaroslav
Zdá se mi to zbytečné dávat 6 milionů do silnice, která se využívá jen v zimě.
Pan starosta
Předmětem rekonstrukce není jenom tato část komunikace, ale i komunikace směrem nahoru,
chodníky a parkoviště. Nemyslím si, že je zbytečné do toho investovat.
Člen zastupitelstva pan Zdeněk Musil
Podle návrhu těch parkovacích míst spíše ubyde, než přibyde.
Pan starosta
Nemyslím si, že by míst ubylo, ale nebude to nikterak komfortní. Důležité je vidět, že auta nyní
parkují tak, že může projet jen jedno vozidlo. Když by po úpravách na komunikaci s pětimetrovou
šířkou parkovali tak, aby průjezd jednoho vozidla zůstal, tak bude moci zaparkovat víc aut.
Člen zastupitelstva Zdeněk Musil
Parkovacích míst je ale navrženo méně. Na návrhu je i málo místa na otáčení.
Pan starosta
Dnes tam zaparkuje 8 aut. Po rekonstrukci to dělá 16 míst. Samozřejmě ten problém s parkováním
tam je.
Můžeme to teda nechat tak, jak to je. Víc místa na parkování ale nezískáme.
Člen zastupitelstva Zdeněk Musil
Nemyslím tím, že by to mělo zůstat stejné. Ale upravovat to stylem, že nezískáme více prostoru?
Pan starosta
Jsou dvě varianty. Pokud zůstaneme za stejnými obrubníky a vyměníme jen povrch, tak to je
oprava. Ve chvíli, kdy změníme obrubníky a budeme něco rozšiřovat, tak to už je jasná stavba.
Člen zastupitelstva Zdeněk Musil
Někdy je lepší jen opravovat.
Pan starosta
Pokud bychom opravili silnici, která nyní není vůbec v dobrém stavu, tak tam určitě nebude více
parkovacích míst než v novém stavu.
Člen zastupitelstva Mgr. Martin Nippert
Důležité je tam udělat chodník.

Pan starosta
To je jedna z těch věcí, proč to navrhujeme.
Členka zastupitelstva Mgr. Zdeňka Svobodová
Pokud by se jen opravovalo, tak by tam musel zůstat i ten ostrůvek.
Pan starosta
Největší přínos, který to má je ten, že se udělá chodník, vydatně se rozšíří komunikace tak, že když
bude plné parkoviště, tak auta mohou stát podél chodníku až nahoru. Je určitě vhodné se tímto
zabývat i proto, že ten průjezd, který bude otevřený jen na půl roku, je v katastrofálním stavu.
Člen zastupitelstva Jaroslav Sedlák
Zůstane nějaký průjezd k pozemku za školou, který je obcí prodaný soukromému vlastníkovi? Je
tam plánované parkoviště, tak bude muset projíždět přes ně? To se bude řešit teď nebo až potom?
Pan starosta
Tam není průjezd. Ve chvíli, kdy by tam někdo chtěl stavět, tak by se musel řešit nájezd na úkor
jednoho parkovacího místa. Zatím tam není ani stavební místo. Tohoto pozemku se také dotýkáme,
tak s majitelem budeme muset jednat.
Člen zastupitelstva Jaroslav Sedlák
S ním jste to ještě neprobrali?
Pan starosta
Tyto návrhy jsou staré dva týdny. Zatím jsme se bavili pouze s majiteli zdravotního střediska,
protože jim do pozemku zasahujeme opravdu výrazně.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.

Usnesení 129/VIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
I. variantu stavebních úprav komunikace u ZŠ
Hlasování č. 17:
pro: 11
Zdržel se pan Zdeněk Musil.

proti: 0

zdržel se: 1

K bodu č. 18 – Čerpání dotace na služby sociální prevence
Pan starosta
V přiložených materiálech je zpráva o čerpání dotací Města Blanska v oblasti sociálních služeb, na
které i naše obec v minulém roce přispívala.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 130/VIII:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
informaci o čerpání dotace na sociální služby
Hlasování č. 18:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 19 – Dohoda o provedení práce
Pan starosta
V přiložených materiálech jsem zasílal návrh dohody o provedení práce se členem zastupitelstva
p. Ferdinandem Zouharem – za účelem výběru místních poplatků v době konání hodů.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 131/VIII :
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
dohodu o provedení práce podle předloženého materiálu
Hlasování č. 19:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 20 – Zpráva o činnosti rady městyse
Pan starosta
Všechna usnesení z rady městyse jsou součástí podkladových materiálu na zasedání zastupitelstva a
jsou také pravidelně vyvěšována na úřední desce.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 132/VIII :
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady městyse Ostrov u Macochy od VII. Zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov
u Macochy
Hlasování č. 20:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 17 – Dotazy, připomínky a podněty
Pan starosta
Připomenul bych, co se za posledního čtvrt roku událo.
Stavba místní komunikace „Na skále“ je dokončena, chybí pouze dodělat jeden vjezd, který je ale
mimo stavbu, protože smlouva byla uzavřena na komunikace a ne na vjezdy. Vjezdy budou
realizovány formou samostatné objednávky. Stavba komunikace je kompletně předána a uhrazena.
V současné době se rozeběhla stavba „K lesíčku“. Zde jsou usazeny obě akumulační jímky, začaly
se dělat zemní práce směrem od domu Mrázkových. Jsme domluveni na tom, že do hodů by
neopustili prostor směrem k trafostanici, aby byla obec čistá. Po hodech by se to dodělalo směrem
k hasičské zbrojnici.
Dále byly provedeny dvě výběrová řízení na multimediální učebnu v základní škole. Jedná se o
dodávku informační techniky, měřících přístrojů a nábytku – celkové vybavení jedné učebny.
Vítěznou firmou je PREKT SERVICE, s.r.o. Ostrava s částkou 1.815.000,-Kč. Stavební práce bude
provádět firma ELEKTRO BREVEX v částce 540.000,-Kč. Zde by se zítra mělo upřesnit předání
stavby.
Další vysoutěženou stavbou je oprava toalet v mateřské škole, kterou vyhrála firma Letostav
Letovice za cenu 970.000,-Kč. Toto by mělo být do 20.8.2020 hotové.
Dále tady mám upozornění na opoždění projednávání územního plánu z důvodu, že pozemkové

úpravy se hodně zbrzdily, mají více než rok zpoždění. S projektantem Ing. Kočišem jsme se
domluvili, že by bylo vhodnější s novým uspořádáním územního plánu počkat, až budou známy
hranice jednotlivých majitelů, aby to korespondovalo s novou katastrální mapou. Vrátíme se
k tomu, až budou plány hotové, což bude někdy v závěru letošního roku.
Další informací je skutečnost, že byl vysoutěžen dodavatel projekčních a stavebních prací na
dětskou léčebnu. Společně s Jihomoravským krajem, architektem a realizační firmou jsme
domluveni, že k tomuto uděláme přednášku, která by se měla konat 29.6.2020 v 18:00 hodin. Jste
všichni zváni. Vítězná firma na to poměrně spěchá. Chtěli by mít do března následujícího roku
stavební povolení s tím, že v průběhu dubna by zahájili stavební práce a hotovo by mělo být
koncem roku 2022.
My bychom měli být připraveni na to, abychom měli dostatečné finanční prostředky na navázání na
tuto stavbu a již v průběhu bychom začali řešit místní komunikace. Nejlépe tak, aby ulice Sadová
byla vyřešena nejpozději rok po otevření léčebny.
Co se týká dotací, tak jsme podali několik žádostí. Kvůli krizi se to hodně opozdilo. Neoficiálně to
vypadá, že nám z JMK schválí jednu individuální dotaci na toalety v mateřské škole ve výši asi
150.000,-Kč. Ostatní dotační programy jsou prozatím pozastaveny. Uvidíme, co nám přinesou
následující týdny a měsíce.
Pan starosta vyzval přítomné k diskusi.
Člen zastupitelstva Jaroslav Sedlák
Někde v dokumentech z rady jsem četl, že se u Lipovce mají stavět rybníky?
Pan starosta
Ano, my jsme to měli součástí usnesení. Týká se to plochy za přehradou směrem k Lipovci. Tam
má firma PEDOP nějaké pozemky. My jsme tam od Svazku VaK převzali staré nevyužívané
vodovodní trubky, které jim tam zavazí, protože by měly být uprostřed hrází. Schvalovali jsme to,
že tyto trubky můžou přerušit, protože jsou nevyužívané a nefunkční.
Člen zastupitelstva Jaroslav Sedlák
Ještě mám dotaz, jak je zajištěn vstup šachtami ke trubkám? Kdo se má o to starat? Kdyby tam
někdo spadl, tak je to průšvih. Je to čtyřmetrová hloubka.
Pan starosta
Toto bychom měli zajišťovat my. Vstup je tam nyní volný. I z tohoto důvodu budu rád, když se tam
ty rybníky postaví a bude to všechno pod vodou. Jsme domluveni, že v rámci stavby všechny
vstupy zasypou.
Člen zastupitelstva Zdeněk Vašíček
Kdy to má být hotové?
Pan starosta
Zatím není termín, teprve se to projednává.
Člen zastupitelstva pan František Jelínek
Měl bych prosbu, jestli by nebylo možné 10 kýblů studeného asfaltu dát do děr v cestě k bytovkám.
My bychom to i svépomocí zadělali, jen potřebujeme materiál.
Pan starosta
Možná by to bylo vhodné spojit s tím, až se bude asfaltovat cesta „K lesíčku“, tak tam dát teplý
asfalt, který by byl trvanlivější. Tato cesta by se měla upravovat ve chvíli, kde se dokončí územní

plán a začnou se dělat nové stavební pozemky.
Člen zastupitelstva František Jelínek
Abych se toho dožil. Už tam byly plánováné i chodníky.
Pan starosta
Na provizorní opravě se určitě domluvíme.
Jelikož nebyly žádné další dotazy, připomínky ani podněty, pan starosta ukončil zasedání a popřál
všem přítomným hezké prázdniny.

Konec: 18:10 hodin.
Vyhotoveno dne: 15.6.2020

Zapsala: Hana Opatřilová

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

Starosta: Ing. Ondřej Hudec

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

Ověřovatelé zápisu: Ing. Ivo Ambrož

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

Zdeněk Musil

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

