ZÁPIS
o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
konaného dne 2.11.2018 v budově kina
K bodu č. 1 – Zahájení, složení slibu, určení zapisovatele a sčitatele
Zahájen
Pan starosta Ing. Ondřej Hudec zahájil Ustavující zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
v 18.00 hodin a všechny přivítal.
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění.
Pan starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání
návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace o konání zasedání byla zveřejněna na
úřední desce i na webových stránkách obce.
Pan starosta dále z prezentační listiny přítomných členů (příloha č.1) zastupitelstva konstatoval, že
přítomno je všech 15 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Přítomno je 27 občanů.
Pan starosta
Dovolte mi, abych nejdříve poblahopřál zvoleným členům zastupitelstva, těm, kteří jsou zvoleni
poprvé i těm, kteří v zastupitelstvu působí dlouhodobě.
Chtěl bych také poděkovat všem, kteří se nejen v uplynulém období aktivně zapojili do chodu a
rozvoje obce. Zejména zaměstnankyním a zaměstnancům obce, samozřejmě i členům zastupitelstva,
členům výborů a komisí, členům dobrovolných organizací i aktivním občanům. Nerad bych zapomněl
na místostarostu, který s námi 8 let aktivně spolupracoval.
Jsem přesvědčen o tom, že za uplynulé čtyři roky se mnohé povedlo a věřím tomu, že nově zvolené
zastupitelstvo má na co navazovat. Aktivit je nastavena celá řada.
Nově bylo zvoleno 9 členů, kteří obhájili zastupitelský post z minulého volebního období, 1 člen se
vrací po osmileté přestávce, 5 členů v zastupitelstvu doposud nepůsobilo.
Věkové rozmezí zastupitelů:
osoby nad 60 let – 5 členů zastupitelstva
osoby 50 - 60 let – 1 člen zastupitelstva
osoby 40 - 50 let – 6 členů zastupitelstva
osoby 30 - 40 let – 2 členové zastupitelstva
osoby 20 - 30 let – 1 člen zastupitelstva
Z politického rozložení:
ČSSD – 8 členů zastupitelstva
KDU-ČSL – 3 členové zastupitelstva
ANO 2011– 3 členové zastupitelstva
KSČM – 1 člen zastupitelstva

Složení slibu
Pan starosta v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu. Složení slibu proběhlo tak, že pan starosta přečetl slib:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu Městyse Ostrov u Macochy a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“
Pan starosta po přečtení slibu vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova
„slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Určení zapisovatele
Pan starosta určil jako zapisovatelku paní Hanu Opatřilovou.
Určení sčitatele
Pan starosta navrhl na sčitatele hlasů paní Florkovou Hanu. Jelikož nebyly další návrhy a paní
Florková souhlasila, pan předsedající navrhl usnesení.
Usnesení č. 1/UST Z/2018:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
určuje
Hanu Florkovou sčitatelkou hlasů při jednání Ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u
Macochy.
Hlasování č. 1:

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 2 – Schválení programu
Pan starosta uvedl, že všichni zastupitelé obdrželi program společně s pozvánkou na zasedání,
program byl zveřejněn na webových stránkách obce a byl také vyvěšen na úřední desce městyse.
Jelikož nebyly žádné návrhy na doplnění programu, nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení č. 2/UST Z/2018:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
program ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy konaného dne 2.11.2018
1. Zahájení, složení slibu, určení zapisovatele a sčitatele
2. Schválení programu
3. Schválení ověřovatelů zápisu
4. Volba starosty, místostarosty a členů rady městyse (počet uvolněných členů ZM,
počet místostarostů, určení způsobu volby starosty a místostarosty, členů rady a výborů)
5. Zřízení finančního výboru
6. Volba předsedy a členů finančního výboru
7. Zřízení kontrolního výboru
8. Volba předsedy a členů kontrolního výboru
9. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva městyse

10. Delegace zástupce městyse do Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí
11. Delegace zástupce městyse do Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras
12. LMŠ – přípojka NN
13. Dotazy, připomínky a podněty
14. Závěr

Hlasování č. 2:

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 3 – Schválení ověřovatelů zápisu
Pan starosta navrhl pana Zouhara Ferdinanda a Ing. Jaromíra Krbečka.
Jelikož nebyly vzneseny další doplňující návrhy a navržení zastupitelé souhlasili, nechal pan starosta
hlasovat o usnesení.
Usnesení č. 3/UST Z/2018:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
určuje
pana Ferdinanda Zouhara a Ing. Jaromíra Krbečka ověřovateli zápisu z Ustavujícího zasedání
Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.
Hlasování č. 3:

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 1

K bodu č. 4 – Volba starosty, místostarosty a členů rady městyse ( počet uvolněných členů ZM,
počet místostarostů, určení způsobu volby starosty a místostarosty, členů rady a výborů )
Počet uvolněných členů ZM
Pan starosta
Nejprve je nutno učinit usnesení, kdo bude vykonávat funkci jako dlouhodobě uvolněný. Doposud
tomu bylo tak, že jediným dlouhodobě uvolněným členem zastupitelstva byl starosta. Navrhuji, aby
tento systém zůstal zachován.
Jelikož nebyly žádné připomínky ani protinávrhy, nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení č. 4/UST Z/2018:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
stanovuje
počet dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy pro volební období
2018 – 2022 na jednoho
určuje
funkci, pro kterou bude jeden člen Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy uvolněn, a to pro funkci
starosty městyse Ostrov u Macochy.
Hlasování č. 4:

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

Počet místostarostů
Pan starosta
V minulosti se okolo počtu místostarostů vedly nějaké diskuse, zda jednoho či dva místostarosty.
Opět bych navrhl, aby stejně jako v minulých létech byl místostarosta jeden.
Jelikož nebyly žádné protinávrhy, nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení č. 5/UST Z/2018:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
zvolení jednoho místostarosty
Hlasování č. 5

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

Určení způsobu volby starosty a místostarosty, členů rady a výborů
Pan starosta
Je možnost hlasovat formou tajného hlasování jako v minulosti. Před čtyřmi lety jsme přešli na
hlasování otevřené. Myslím si, že není co skrývat, tak navrhuji volbu veřejnou v pořadí podaných
návrhů.
Jelikož nebyl žádný protinávrh, nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení č. 6/UST Z/2018:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
veřejnou volbu starosty a místostarosty, členů rady a předsedů a členů finančního výboru a
kontrolního výboru v pořadí podaných návrhů
Hlasování č. 6

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

Volba starosty
Pan starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty. Byl podán následující
návrh:
člen zastupitelstva Ing. Ivo Ambrož navrhl zvolit do funkce starosty Ing. Ondřeje Hudce, který návrh
přijal.
Jelikož nebyly žádné další návrhy, nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení č. 7/UST Z/2018:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
volí
Ing. Ondřeje Hudce, nar. 22.3.1982 do funkce starosty městyse Ostrov u Macochy
s účinností od 2.11.2018
Hlasování č. 7

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

Volba místostarosty
Pan starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byl podán
následující návrh:
pan starosta Ing. Ondřej Hudec navrhl, vzhledem k výsledkům z voleb, do funkce místostarosty Ing.
Ivo Ambrože, který návrh přijal.
Člen zastupitelstva JUDr. František Pernica
Mám protinávrh. Vážení zastupitelé, spoluobčané. Na neformální schůzce zastupitelů pro přípravu
dnešní schůze jsme se sešli dvakrát s cílem, jak zněla pozvánka: „Příprava ustavujícího zasedání
s ohledem na obsazení rady a výborů.“ Popřípadě diskuse nad výší odměn neuvolněných členů
zastupitelstva, kteří budou zvoleni do funkcí. Měl jsem za to, že půjde o sjednocení názorů a dojde
k dohodě. Došlo vcelku ke shodě v programech zúčastněných stran pro volební období, nedošlo však
k dohodě o obsazení rady. Na prvním jednání jsem se dozvěděl o požadavku vítězné ČSSD obsadit
radu třemi členy s pozicí starosty a dokonce místostarosty. Dále pak dvěma místy v radě pro KDUČSL. Tedy početně třetí strany v pořadí co do počtu získaných hlasů. Se zvolenými zastupiteli za
ANO 2011, tedy hnutí aktiv nespokojených občanů, se prý nepočítá. S takto navrženým složením
nebylo možné se ztotožnit i přes argumenty, které byly lídrem hnutí ČSSD vzneseny. Nepamatuji,
možná se mýlím, za dobu svého působení až do roku 2010, že by volební strany, které se chtěly
účastnit práce na obci, nebyly v radě zastoupeny. Vždy byla nějakým způsobem ctěna zásada
paritního zastoupení. Na druhém setkání jsme se shodli na tom, že nejde tak o strany, jako o lidi. To
mi byla připomenuta moje slova před osmi lety. Zapomenuto však bylo zásadní, chcete-li strany,
uskupení jsou jen prostředkem nikoli cílem. Cílem je pracovat v politice, odvést kus práce. Konkrétní,
věcnou, užitečnou, kterou je vidět – pro obec. Do letošních voleb se zapojilo 60 kandidátů, kteří chtěli
buď sami uspět, nebo podpořit ty, kteří byli na prvních místech kandidátky. Šli s kůží na trh. Jak
dopadly volby víme. ČSSD – 8 zastupitelů, ANO 2011 – 3 zastupitelé, KDU-ČSL – 3 zastupitelé
KSČM – 1 zastupitel. Všechny kandidátky tedy byly úspěšné. Některé více, jiné méně. Podle praxe
minulých let, tedy již od roku 2010 by tedy v radě měly být 3 členové za ČSSD a 2 členové za ANO
2011. Budu-li tak, jak jsem to vždy činil, mluvit za sebe, tak zastoupení v radě všech uskupení
podporuji. Tedy dvě za ČSSD, jeden za ANO 2011, jeden za KDU-ČSL a jeden za KSČM. A na
zastoupení hnutí ANO 2011, které mělo druhý nejvyšší počet hlasů trvám.
Proto navrhuji do pozice místostarosty městyse pana Mgr. Josefa Škvařila.
Všichni ho známe, v orgánu obce pracuje více jak 20 let. Je zkušený, čestný, přímý. V minulosti se
angažoval zejména ve školství a kultuře. Pro obec v těchto oblastech udělal dost na to, aby byl
důstojným místostarostou. Má svůj vliv v okresním orgánu hnutí ANO 2011, pracuje mimo jiné ve
školské komisi poradního orgánu JMK. Proto vyzývám zastupitele k uvážlivé a svobodné volbě.
Tento návrh podávám v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy, článek
8, bod 5.
Pan starosta
Zazněly zde slova, na která budu, co nejkratší formou reagovat. Říkal jste, že se se zastupiteli za
stranu ANO 2011 se nepočítá. Takto to určitě nikdy nebylo řečeno. Řečeno bylo, že strana ANO 2011
nebude podpořena do rady. Takovým nějakým způsobem jsem to formuloval já, za svou osobu.
Nebylo řečeno, že s hnutím ANO 2011 se v zastupitelstvu nepočítá. To není v žádném případě pravda.
Je to protinávrh. Všechno jsme si už dříve vyříkali na obou asi hodinových jednáních. Proto bychom
měli rozhodnout hlasováním.
Jsou ještě nějaké další návrhy na místostarostu?
Jelikož nejsou další návrhy a schválili jsme si, že budeme hlasovat v pořadí podaných návrhů, proto
bych dal hlasovat o prvním navrženém zastupiteli Ing. Ivo Ambrožovi.
JUDr. František Pernica
Konkrétně jsem řekl, že má být postupováno dle článku 8, bod 5 Jednacího řádu. K předloženému

návrhu usnesení byl předložen protinávrh, hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu.
Pan starosta
Pane doktore, nemusíte mi toto připomínat. Nicméně na začátku zasedání jsme si odhlasovali, včetně
Vaší zvednuté ruky, že budeme hlasovat v pořadí podaných návrhů.
JUDr. František Pernica
To je změna jednacího řádu, to zde nebylo řečeno.
Pan starosta
Nebylo to řečeno, ale je to naprosto jednoznačné a myslím si, že člověk s mnohaletou zkušeností i
v právnickém oboru by to měl dokázat pochopit, a ta formulace je natolik jednoduchá, že se bude
hlasovat v pořadí podaných návrhů.
Usnesení č. 8/UST Z/2018:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
volí
Ing. Ivo Ambrože do funkce místostarosty městyse Ostrov u Macochy
s účinností od 2.11.2018
Hlasování č. 8

pro: 11

proti:0

zdržel se: 4

Volba členů rady městyse
Pan starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy rady městyse. Byly podány
následující návrhy:
Pan starosta Ing. Ondřej Hudec navrhl na člena rady pana Zdeňka Vašíčka, který s návrhem souhlasil.
Členka zastupitelstva Mgr. Zdeňka Svobodová navrhla na člena rady pana Ing. Jaromíra Krbečka,
který s návrhem souhlasil.
Člen zastupitelstva pan Sedlák Jaroslav navrhl na člena rady paní Mgr. Zdeňku Svobodovou, která s
návrhem souhlasila.
Člen zastupitelstva pan Mgr. Josef Škvařil navrhl na člena rady pana Františka Jelínka, který s
návrhem souhlasil.
Jelikož nebyly další návrhy, nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení č. 9/UST Z/2018:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
volí
do funkce člena rady městyse
Zdeňka Vašíčka
Ing. Jaromíra Krbečka
Mgr. Zdeňku Svobodovou
s účinností od 2.11.2018
Hlasování č. 9
Pro pana Zdeňka Vašíčka

pro : 14

proti: 0

zdržel se: 1

Hlasování č. 10
pro pana Ing. Jaromíra Krbečka

pro : 12

proti: 0

zdržel se: 3

Hlasování č. 11
Pro paní Mgr. Zdeňku Svobodovou pro : 11

proti: 4

zdržel se: 0

Pan starosta
Vzhledem k tomu, že naše rada ze zákona nemůže mít více, než 5 členů, jsou pozice v tuto chvíli
zaplněné a k dalšímu hlasování tak již nemůže dojít.
K bodu č. 5 – Zřízení finančního výboru
Pan starosta uvedl, že v minulosti byl zřízený tříčlenný finanční výbor. Navrhl, aby byl tříčlenný i v
tomto volebním období. Jiný návrh podán nebyl.
Usnesení č. 10/UST Z/2018:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
zřizuje
Finanční výbor Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
s účinností od 2.11.2018
stanoví
počet členů Finančního výboru na tři
Hlasování č. 12

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 6 – Volba předsedy a členů finančního výboru
Pan starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru a
členů finančního výboru.
Volba předsedy finančního výboru.
Byl podán následující návrh:
Pan starosta Ing. Ondřej Hudec navrhuje zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana
Ferdinanda Zouhara, který s návrhem souhlasí.
Člen zastupitelstva pan Mgr. Josef Škvařil navrhl na pozici předsedy finančního výboru pana JUDr.
Františka Pernicu.
Jiné návrhy na předsedu finančního výboru nebyly podány.
Volba členů finančního výboru
Pan starosta Ing. Ondřej Hudec navrhl do funkce člena finančního výboru paní Mgr. Evu Kalovou a
pana Bc. Martina Nipperta, kteří s návrhem souhlasili.
Jelikož nebyly další návrhy, nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení č. 11/UST Z/2018:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
volí
Ferdinanda Zouhara do funkce předsedy Finančního výboru Zastupitelstva městyse Ostrov u
Macochy

a
Mgr. Evu Kalovou
Bc. Martina Nipperta
členy Finančního výboru Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
s účinností od 2.11.2018
Hlasování č. 13
pro pana Ferdinanda Zouhara

pro : 11

Hlasování č. 14
Pro Mgr. Evu Kalovou a Bc. Martina Nipperta
pro: 15

proti: 4

zdržel se: 0

proti: 0

zdržel se:

K bodu č. 7 – Zřízení kontrolního výboru
Pan starosta navrhl, aby kontrolní výbor byl, stejně jako dosud, tříčlenný.
Jelikož nebyl vznesen protinávrh, nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení č. 12/UST Z/2018
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
zřizuje
Kontrolní výbor Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
s účinností od 2.11.2018
stanoví
počet členů Kontrolního výboru na tři
Hlasování č. 15

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 8 – Volba předsedy a členů kontrolního výboru
Pan starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.
Byly podány následující návrhy:
pan starosta Ing. Ondřej Hudec navrhl na funkci předsedy kontrolního výboru člena zastupitelstva
pana Ing. Jiřího Pernicu, který s návrhem souhlasil.
Jiný návrh na předsedu kontrolního výboru nebyl podán.
Pan starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkce členů kontrolního výboru. Byly
podány následující návrhy:
Pan starosta Ing. Ondřej Hudec navrhl na funkci člena kontrolního výboru pana Jaroslava Sedláka a
JUDr. Františka Pernicu.
JUDr. František Pernica se vzdal kandidatury.
Pan Sedlák Jaroslav kandidaturu přijal.
Pan starosta navrhnul na funkci člena kontrolního výboru pana Bc. Martina Nipperta, který s návrhem

souhlasil.
Jelikož nebyly další návrhy, nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení č. 13/UST Z/2018
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
volí
Ing. Jiřího Pernicu do funkce předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva městyse Ostrov u
Macochy
a
Jaroslava Sedláka
Bc. Martina Nipperta
členy Kontrolního výboru Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
s účinností od 2.11.2018
Hlasování č. 16
Pro Ing. Jiřího Pernicu

pro: 15

Hlasování č. 17
pro pana Jaroslava Sedláka a Bc. Martina Nipperta
pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

proti: 0

zdržel se: 1

K bodu č. 9 – Stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městyse
Pan starosta
Toto byl jeden z podkladů, který jste obdrželi už na přípravném jednání.
Odměny jsou navrženy takto:
místostarosta 9 000,-Kč
člen rady 2 500,-Kč
předseda výboru nebo komise 1 500,-Kč
člen výboru nebo komise 800,-Kč
člen zastupitelstva 500,-Kč
za měsíc
Jsou to částky v rozmezí daném zákonem. Všechno je to zhruba na 30% - 40% výše dané zákonem.
Člen zastupitelstva JUDr. Pernica František
Jen se zeptám, to ti zvolení funkcionáři, kterým ke zvolení gratuluji, budou pracovat jen na 30%, že
se jim dává tak málo?
Pan starosta
Toto je rozmezí, které je dáno zákonem. Odměna nemusí být v plné výši a v praxi ve většině obcí ani
nebývá. A nemyslím si, že by někdo ze zvolených funkcionářů včetně Vás dělal jen na 30%.
Pan JUDr. František Pernica
To je odměňování, za práci se neděkuje, za práci se platí.

Pan starosta
Samozřejmě je možné dát jiný protinávrh.
Pan JUDr. František Pernica
Ne, nebudu dávat protinávrh.
Jelikož nebyl vznesen protinávrh, nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení č. 14/UST Z/2018:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy od 2.11.2018 následovně:
místostarosta 9 000,-Kč
člen rady 2 500,-Kč
předseda výboru nebo komise 1 500,-Kč
člen výboru nebo komise 800,-Kč
člen zastupitelstva 500,-Kč
za měsíc
Hlasování č. 18

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 1

K bodu č. 10 – Delegace zástupce městyse do Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí
Pan starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na delegáta zástupce městyse do Svazku
vodovodů a kanalizací měst a obcí.
Byl podán následující návrh:
člen zastupitelstva pan Mgr. Josef Škvařil navrhl na zástupce městyse do Svazku vodovodů a
kanalizací měst a obcí pana JUDr. Františka Pernicu, který s návrhem souhlasil.
Člen zastupitelstva pan Ing. Ivo Ambrož navrhl pana Ing. Ondřeje Hudce, který s návrhem souhlasil.
Jelikož nebyly vzneseny další návrhy, nechal pan starosta hlasovat o usnesení v pořadí podaných
návrhů.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
volí
JUDr. Františka Pernicu jako zástupce městyse do Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí se
sídlem v Boskovicích
Hlasování č. 19

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 11

Usnesení nebylo přijato.
Usnesení č. 15/UST Z/2018:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
volí
Ing. Ondřeje Hudce, starostu městyse, jako zástupce městyse do Svazku vodovodů a kanalizací měst
a obcí se sídlem v Boskovicích

Hlasování č. 20

pro: 11

proti: 2

zdržel se: 2

K bodu č. 11 – Delegace zástupce městyse do Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras
Pan starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na delegaci zástupce městyse do Spolku
pro rozvoj venkova Moravský kras.
Byl podán následující návrh:
člen zastupitelstva Ing. Ivo Ambrož navrhl na zástupce městyse do Spolku pro rozvoj venkova
Moravský kras Ing. Ondřeje Hudce, který s návrhem souhlasil.
Jelikož nebyly vzneseny další návrhy, nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení č. 16/UST Z/2018:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
volí
Ing. Ondřeje Hudce, starostu městyse, jako zástupce městyse do Spolku pro rozvoj venkova
Moravský kras
Hlasování č. 21

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 3

K bodu č. 12 – LMŠ – přípojka NN
Pan starosta
Tento bod je trochu netradiční na ustavujícím zasedání. Vzhledem k tomu, že čas kvapí, bylo nutné
tento bod zařadit na toto zasedání. Týká se to přípojky nízkého napětí pro Lesní mateřskou školu,
která je v tuto chvíli ve fázi projektové přípravy a dokud nebude smluvně svázána s obcí, tak nebude
možné ukončit přípravy této stavby. Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene jste
obdrželi v podkladových materiálech.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení č. 17/UST Z/2018:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ s firmou E.ON Distribuce, a.s.
k pozemkům p.č. 1681 a PK 1752 podle předloženého materiálu.
Hlasování č. 22

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 12 – Dotazy, připomínky a podněty
Pan starosta
Dříve, než předám slovo ostatním, dovolte, abych poděkoval všem kandidátům do zastupitelstva,
protože, jak již bylo zmíněno, museli jít s kůží na trh. Jsem samozřejmě rád, že kandidáti z naší
kandidátky se těší velké důvěře. Jsou to všechno osobnosti, které přitáhly velký počet hlasů. Díky
tomu máme v zastupitelstvu velké zastoupení. Na přípravném jednání jsme se bavili i o tom, jakou
formou budou jednotlivé kandidátky zastoupeny. Nakonec z toho vyšlo a bylo dnes i odhlasováno to,
že 3 členy bude mít v radě ČSSD a 2 členy strana KDU-ČSL. Ten důvod, proč jsem se já osobně takto

rozhodnul je ten, že z pozice osmi členů z patnáctičlenného zastupitelstva máme prakticky plnou
zodpovědnost za to, jakým způsobem se bude obec v následujícím volebním období ubírat. Z tohoto
důvodu jsme se snažili vybírat i členy do rady tak, abychom tyto cíle naplnili. Myslím si, že se dlouhá
léta mezi sebou známe. Je jasné, že nenajdeme spolu plošnou shodu, což se nejen dnes ukázalo. Tak
to bývá ve většině obcí, že ambice všech členů zastupitelstva nemohou být naplněny. Těším se na
spolupráci v novém volebním období. Máme před sebou čtyři roky, kde je opravdu na co navazovat.
Jsou vykoupeny pozemky za rezervoárem, k tomu se bude muset připravit nový územní plán, určitě
budou na řadě další výkupy. To znamená, že je na čem pracovat a já věřím, že na práci, která byla
započata budeme navazovat a zvelebování obce povede správným směrem.
Tímto otevírám diskusi.
JUDr. František Pernica
Dámy a pánové, zastupitelé. V posledních létech se hodně udělalo, viditelného. Opětovně jsem
připomenul panu starostovi, že je pouze první mezi rovnými. Dostal nejvíce hlasů, čemuž je třeba
gratulovat. Snažil se, osvědčil se. Myslím to zcela upřímně, i když tomu nebudete někteří věřit.
Kvituji s povděkem, že pokračoval mimo jiné i v projektech, které byly započaty před osmi, či více
roky. Pokračoval na základech, které byly v obci dány v předchozích létech a na kterých se podíleli
občané a funkcionáři dřívějších národních výborů, poslanci a zastupitelé. Tedy voliči a kandidáti
jiných uskupení než dnešní vítězné ČSSD, která si osobuje poněkud více práv, než je zdrávo. Rada,
finanční výbor, jak jsem zmínil, od roku 2010 se zde zavedlo něco, jako by měla být opozice. Kladu
si otázku, na co, na koho, pro koho? Hrát si na něco, co je ve vysoké politice, ve městech, proč?
Důvod nespatřuji. Osobní animozity by měly jít stranou, ale bohužel, ty odstranit nejde. Za každým,
kdo je v orgánu obce, nebo byl, by mělo být něco vidět. Léta trávit v orgánu vyčkáváním, mlčením,
jenom se tvářit účastí, to je pro hanbu. Vystačit si servilností, nedůstojným patolízalstvím, děkováním,
když na to nemám mandát, to jsou věci bez komentáře. Do letošních voleb jsem nešel s ambicemi.
Mám svoje roky a jedno zdraví. Na straně druhé jsem v posledních osmi letech nezahálel. Dnes,
v terminologii Ostrovského zpravodaje před čtyřmi lety, je na zlatém podnose investice za 150
milionů Kč. Nebudu opakovat, co bylo napsáno a věřím, že si to mnozí z vás přečetli. Včera ve
večerních zprávách z Jihomoravského kraje hejtman Šimek informoval o zajištěnosti prostředků
z Evropské investiční banky na výstavbu, mimo jiné, na novu speleoterapii v Ostrově u Macochy. Na
krocích k získání podpory pro tento projekt jsem se spolu s Mgr. Škvařilem podílel. Před osmi lety
bylo zajištěno z Evropské investiční banky 40 milionů Kč pro Ostrov. Protože dva iniciátoři z Ostrova
do toho takzvaně vrazili vidle, tak peníze skončily jinde. Snad se to opakovat nebude. Pánové a dámo
v radě - sport, kulturní akce s buřty a pivem, Dožínky, jejichž pořádání mě pod tímto názvem jako
sedláka uráží, to není všechno. To je pouze pro část populace. Doporučuji přemýšlet, přehodnocovat,
naslouchat. Ne, poslouchat, ale naslouchat. Více pokory, a hlavně sebereflexe některých, dnes
opakovaně zvolených, zastupitelů. Snažte se, budu zatím k dispozici. I když před čtyřmi lety, také na
předvolební schůzce zastupitelů k ANO 2011 zaznělo – my vás nepotřebujeme. Proto jsem se rozhodl
nekandidovat za člena v kontrolním výboru, i když na schůzce jsem účast přislíbil.
Ještě jedna poznámka. Bylo dobrým zvykem, že ustavující zastupitelstva vždy zahajoval nejstarší
člen zastupitelstva. Tomu se do rukou slib občanům skládal. Dnes jsme ho složili, nevím dost dobře
komu. Nicméně děkovat za tu možnost, že jsem ji nedostal by nebylo upřímné.
Pan starosta
Děkuji za krásnou připravenou řeč. Snad jen k zamyšlení, co se týkalo vrážení vidlí do něčeho, nevím,
koho jste měl konkrétně na mysli. Kdo do výstavby speleoterapie před osmi lety, když se o tom
povídalo jako o hotové věci, vrazil vidle. Někdo říkal dokonce, že příští rok se bude stavět, přičemž
nebyly ani vyřešeny pozemky natož nějaký záměr a projekt. Ono se to opakovalo stejně tak s krajskou
komunikací, jejíž oprava byla údajně před osmi lety na spadnutí. Zdaleka to pravda nebyla. Ty zásadní
kroky v těchto věcech dělá investor, což je Jihomoravský kraj, který sám musí vyčlenit finanční
prostředky, což se stalo a úvěr, tak jak říkal pan JUDr. Pernica, byl schválen. Toto v minulosti pravda

nebyla.
Dnes i ve Vašem předvolebním materiálu zaznělo a hodně mě to překvapilo, že někteří zastupitelé
celé volební období promlčí. Pokud hodláte hodnotit práci zastupitele podle toho, kolik dá kritických
připomínek na jednání zastupitelstva, tak budiž. Nicméně já tu práci zastupitele vidím v každodenní
práci, což nemusí být vidět v zápise zastupitelstva. Protože jsou věci, které tři měsíce nepočkají.
Samozřejmě je možné si z toho udělat výtah a po třech měsících si zaplakat na zastupitelstvu nad tím,
co všechno se nedaří. Pokud ale se nechci zviditelňovat a chci něco řešit, tak to ty tři měsíce zpravidla
nepočká. Děkuji za zastupitele, kteří nečekají na konání zastupitelstva, ale zavolají ihned, když mají
s něčím problém. Může se dál o tom mluvit na zastupitelstvu, ale z pozice zastupitelstva opravdu
většina věcí nevydrží čekat.
Opékání buřtů na akcích. Je mi líto, že Vás tyto akce uráží, to je Váš názor na tuto věc. Já v tom vidím
poměrně velké zastoupení lidí, kteří tam jdou za zábavou. Jestli Vás uráží Dožínky, to je mi líto, ale
nic víc s tím nehodlám dělat.
Člen zastupitelstva pan Mgr. Josef Škvařil
Nechci vířit emoce, těch bylo dost. Jen bych chtěl říci proč jsem, jako lídr naší kandidátky, podával
návrh účasti v radě všech stran. Jsem tady již dvacet let. Děláme to všichni ve volném čase navíc, pro
obec. Nedostáváme platy v desetitisících. Z těch kandidátů je nás patnáct a já jsem, možná naivně
cítil, že po dlouhé době je možnost, dle výsledků voleb, se nějak rozumně domluvit, aby se na řízení
obce podíleli všichni lidé. I těch 30%, které jsme vynechali a řekli jim, že mají smůlu, protože vítěz
bere vše. Já si myslím, že se dalo domluvit. Vítěz má samozřejmě starosty, to nikdo nerozporoval.
Vítěz má místostarosty, v pořádku. Vítěz má věrného koaličního partnera KDU-ČSL, kde je loajalita
nezpochybnitelná. Říkal jsem si, jeden člen za ANO 2011 a jeden za KSČM, aby všichni lidé měli
možnost do chodu obce promluvit. Sám pan starosta říkal, že zastupitelstvo je jednou za tři měsíce,
to je strašně málo čtyřikrát do roka se sejít. To, že v zastupitelstvu jsme, dostaneme předchystané
usnesení, které je potom schváleno, i když jsme proti jedenáct ku čtyřem, je třeba být u přípravy u
toho usnesení. Chtěl jsem se podívat zpříma občanům do očí, aby ti lidé, i když jen 30% občanů,
neměli pocit, že k volbám nešli zbytečně. Zjevně se to nepodařilo. Vy, co budete obec řídit jste na
sebe vzali plnou odpovědnost. Já přeji hodně úspěchů a my z opoziční lavice se budeme za Ostrov
snažit kopat. Pokud budu na JMK, tak řeknu ano, nejsme ani v radě, ale Ostrovu fandíme. Snad to
bude pro dobro věci.
Pan starosta
Děkuji za příspěvek. Jen doplním, ať by byla rada jakkoliv navolená, tak odpovědnost nám nikdo
neodpáře stejně jako v minulém volebním období. Proč jsme se tak rozhodli? Za sebe říkám, že
přijímám plnou odpovědnost za to, co se podaří i za to, co se nepodaří. Atmosféra je zde taková, že
by to dopadlo tak, že to, co se povedlo, za to bychom mohli všichni a to, co se nepovedlo by mohl
starosta a jeho dacanská skvadra. Z tohoto důvodu jsem připraven nést opravdu plnou odpovědnost.
Jelikož nebyly další příspěvky do diskuse pan starosta poděkoval občanům za účast, členům
zastupitelstva za plnou účast. Popřál přítomným pěkný zbytek večera.

Konec: 18:52 hodin.
Vyhotoveno dne: 6.11.2018

Zapsala: Hana Opatřilová

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

Starosta: Ing. Ondřej Hudec

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

Ověřovatelé zápisu: Zouhar Ferdinand

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

Ing. Krbeček Jaromír

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

