ZÁPIS
o průběhu I. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
konaného dne 14.12.2018 v klubovně hasičské zbrojnice
K bodu č. 1 – Zahájení
Pan starosta Ing. Ondřej Hudec zahájil I. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
v 19.00 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, jedná se o nadpoloviční většinu, takže zastupitelstvo je usnášení schopné.
Omluveni jsou: Mgr. Zdeňka Svobodová, Mgr. Josef Škvařil a Jaroslav Sedlák
Přítomno je 9 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 18/I:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy určuje Hanu Florkovou sčitatelkou hlasů při jednání
I. 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.
Jelikož nebyly žádné návrhy na doplnění programu, nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení 19/I:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
program I. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.
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Změna výše příspěvku ZŠ a MŠ na rok 2018
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 pana Ing. Ivo Ambrože a pana JUDr. Františka Pernicu.
Jelikož nebyly vzneseny další doplňující návrhy a navržení zastupitelé souhlasili, nechal pan
starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení 20/I:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
určuje
Ing. Ivo Ambrože a JUDr. Františka Pernicu
ověřovateli zápisu z I. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.
Hlasování č. 3:

pro: 10

proti: 0

zdržel se: 2

K bodu č. 4. - Vyhláška o poplatku za komunální odpad a pravidla motivačního systému
Pan starosta
Všichni zastupitelé dostali přílohou pozvánky i materiály s textem vyhlášky a pravidly systému
„MESOH“. Pravidla motivačního systému byla zavedena minulý rok. Tato vyhláška mění původní
vyhlášku v několika bodech. Navýšila se základní sazba poplatku o 30,-Kč. Původní sazba byla
490,-Kč a nově navržená je 520,-Kč. Jsou navrženy slevy pro účastníky motivačního programu.
V rámci této vyhlášky bude schválena sleva za jeden eko bod ve výši 10,-Kč. Každý, kdo je do
systému zapojen se může podívat, kolik eko bodů má na svém účtu a na základě toho si může lehce
vypočítat cenu. Další věc ve vyhlášce je zastropování maximálních slev. To znamená, že ti, co
nejvíce šetří náklady obce tím, že maximálně třídí a minimálně vyváží směsný odpad, tak mají
maximální slevu do výše 70% poplatku. Takže budou platit jen 30% z nově navržené sazby.
Nejvyšší sleva se týká asi 20 domácností. Ti budou platit asi 156,-Kč na jednoho poplatníka za
odpad. Je to velký rozdíl od plné částky 520,-Kč. Minimální sleva pro občany, kteří se zapojili do
tohoto systému je 10%, což je minimálně 52,-Kč sleva.
To důležité, co z vyhlášky nevyčteme je to, že na slevy občanům bude dáno z rozpočtu 180.000,Kč. Zhruba 120.000,- až 130.000,-Kč jsme jen za letošní rok ušetřili na svozu směsných odpadů a
na navýšení příspěvku od EKO-KOMu za výši třídění.
Ne všichni občané se zapojili do tohoto systému. Jsou občané, kteří toto úplně ignorují a ti budou
platit nejvyšší sazbu 520,-Kč s tím, že vize autorů systému s mým souhlasem je taková, že tyto
rozdíly se budou postupně otevírat. To znamená, že v průběhu následujících let se bude zvedat
základní sazba poplatku. Od roku 2024 odpadová legislativa říká, že budou navyšovány poplatky za
skladování pevných odpadů až na čtyřnásobek. To znamená, že cena nevyjde na 500,-Kč, ale až na
nějaké 2.000,-Kč.
Ještě bych dodal, že návrh vyhlášky byl zaslán na posouzení na Ministerstvo vnitra. Podle jejich
připomínek jsme udělali drobné formální úpravy.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.

Usnesení 21/I:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
- předložený návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 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. 2/2018 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 4:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 5 – Aktualizace místního Programu obnovy venkova
Pan starosta
Tento dokument nemusíme považovat za úplně nutný, rozhodně není závazný pro obec, ale je to
vodítko k tomu, čeho bychom chtěli a měli dosáhnout. Je to dělané v poměrně velké rychlosti.
Dříve jsme to schvalovali až po půl roce, nebráním se nějakým revizím v následujícím období.
Proč to schvalujeme nyní je to, že chceme v dalším bodě schvalovat dotaci na rekonstrukci
komunikace k Lesíčku a Na skále, proto musíme mít nejdříve schválený tento bod. Nikdo neříká, že
se k tomu nebudeme v budoucnu vracet, ale je to nutná podmínka k tomu, abychom mohli o dotaci
žádat.
Seznam staveb jste obdrželi. Je to asi patnáct akcí, které je v našich silách ekonomicky utáhnout. Je
tam rezerva i na další aktivity. Případně, že budeme získávat dotace, tak se získané finanční
prostředky budou moci zařadit na další akce. Je to jen vodítko k tomu, abychom mohli žádat o
dotace zejména z Ministerstva pro místní rozvoj, ale i z Jihomoravského kraje, kde berou ohled při
získávání dotací na schválený Program obnovy venkova.
Tento dokument po schválení zveřejníme na internetových stránkách obce.
Člen zastupitelstva pan JUDr. František Pernica
Doporučoval bych do zastupitelstva připravit podklady a materiály, aby se vyjmenovaly akce, které
se plánovaly v předchozích letech s tím, že by tam byly další dva sloupce. V jednom sloupci odhad
nákladů a ve druhém, za kolik se skutečně realizovalo. Toto chci z toho důvodu, že některé akce se
nepodařily odhadnout z pohledů nákladů.
Pokud jde o současný návrh, který je nám předkládán, tak tady vidím některé věci, které mě
trošičku zaráží. Ve smyslu výši nákladů a užitné hodnoty. Mám tím na mysli konkrétně sklad na
Bělé, který byl zakoupen za necelých 300.000,-Kč, dalších 400.000,-Kč se do toho vloží. Na metr
čtvereční skladové plochy tam bude vloženo mezi 15.000,- Kč až 20.000,-Kč. Když se podívám na
internet, tak tam jsou sklady, garáže apod. kde za 30metrů čtverečních se platí od 20.000,-Kč
nahoru.
Dovolil jsme si zkritizovat velikost akce hřbitov a mám konkrétně na mysli to, že za tyto peníze by
v této lokalitě mohl být vybudován objekt, který by sloužil nejen k uskladnění té mechanizace, ale i
k parkování auta pro školu, které stojí venku. Plocha by tam mohla být daleko větší. Ale to už je
minulost, stalo se, dejme tomu v rámci předvolební kampaně.
Co se týká dalších věcí, tak mám za to, že v průběhu obměny zastupitelstva, výměny starostů apod.
některé věci vyšuměly do ztracena. Ještě za starostování paní Svobodové byla realizovaná akce
Tvorba vize komunity. Tato akce proběhla asi na čtyřikrát, organizovala to Místní akční skupina
Sloup s tím, že této akce se zúčastnili i občané Ostrova a měli celou řadu námětů. Doklady od této
akce jsou na obecním úřadě, pokud nejsou, tak já mám fotodokumentaci. Byly tam velice zajímavé
náměty. Bylo by vhodné se k tomu vrátit a program ještě doplnit.

Pan starosta
Děkuji za příspěvek. Co se týká doplnění seznamu, to není problém. Můžeme grafickou podobu
změnit a doplnit s tím, že pokud to dnes schválíme, tak na dalším zastupitelstvu můžeme schválit
novou podobu. Co se týká částek, tak ty jsou maximálně orientační. Na drtivou většinu těchto
záměrů není žádný rozpočet. Je to odhad nákladů nikterak hluboce sofistikovaných.
Tvorbu Vize komunity vedu v patrnosti, vím, že tato akce proběhla. Je to již delší doba, kdy jsem
podklady procházel a četl. Možná by bylo zajímavé to nějakým způsobem aktualizovat.
Co se týká koupě garáže, tak si nemyslím, že by se měla obec uchylovat k nejlevnějšímu řešení – na
zelené louce postavit plechovou garáž a nechat padat budovy ve středu obce. Nechci tím říci, že
budeme kupovat každou ruinu. Tehdy se touto koupí spojilo příjemné s užitečným a bylo to
jednohlasně schváleno včetně vaší zvednuté ruky. Nedovedu říci, jestli těch 400.000,-Kč, co máme
v tomto programu, bude částka přesná. Tedy určitě přesná nebude, ale je otázka, do jaké míry se
k ní přiblížíme. Je to pouze odhad nákladů
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 22/I:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
zařazení akcí do místního Programu obnovy venkova městyse Ostrov u Macochy, včetně jejich
časového harmonogramu podle předloženého materiálu
Hlasování č. 5

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 1

K bodu č. 6 – Žádost o dotaci na rekonstrukci komunikace k lesíčku a na skále
Pan starosta
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační výzvy, mimo jiné i na obnovu místních
komunikací.
V tuto chvíli připravujeme projektovou dokumentaci tak, abychom ji mohli na začátku února podat
na stavební úřad a podat žádost o dotaci. Žádost se podává do 28.2.2019. K tomu, abychom žádost
mohli podat, tak je nutné mít schválený Program obnovy venkova a musí být podání žádosti
schváleno zastupitelstvem.
Projektant technické řešení zpracovával v průběhu posledního měsíce a některé věci jsme mu
vraceli k přepracování. Týká se to i dalších lokalit. Bude se žádat o spojené stavební povolení i
k lokalitám Pod humny, komunikace okolo doliny a dvě větve silnic na Sadové. Toto všechno
budeme dávat na jedno stavební řízení, aby to bylo schválené. Protože jsme se k tomu vraceli a
připomínkoval jsem technické řešení, tak doposud projektová dokumentace není zveřejněná. Až
budu mít konečnou verzi, tak to bude zveřejněno. Bude možné se k tomu vracet a nějakým
způsobem dál poupravit.
Člen zastupitelstva pan Zdeněk Musil
Pod vsakovací dlažbou si mám představit co? Tam bude asfalt a částečně dlažba? Z kopce dávat
zámkovku je nesmysl. Asfalt je lepší.
Pan starosta
Zasakovací, nebo retenční dlažba jsou kostičky, mezi nimiž je centimetr drti, aby tam, kde je
problém s odváděním vody se voda vsakovala. V kopci bude asfalt.

Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 23/I:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
podání žádosti o dotaci k rekonstrukci komunikací „K lesíčku“ a „Na skále“ z programu
Ministerstva pro místní rozvoj – Dotační titul „A“ – Podpora obnovy místních komunikací
Hlasování č. 6

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 7 – Rozpočtová opatření č. 8, 9 a 10
Rozpočtové opatření č. 8
Příjmy zvýšeny o:
30.000,-Kč – Dotace na volby do zastupitelstva
15.000,-Kč – Podnikání a restrukt. v zemědělství a potravinářství (prodej pozemků)
15.000,-Kč – Vstupné z koncertu Veselá trojka
Příjmy celkem zvýšeny o 60.000,-Kč
Výdaje zvýšeny o:
120.000,-Kč – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky)
10.000,-Kč – Knihovna
15.000,-Kč – Ostatní záležitosti kultury
270.000,-Kč – Nebytové hospodářství (nákup skladu)
80.000,-Kč – Požární ochrana
30.000,-Kč – Volby do zastupitelstev
5.000,-Kč – Služby peněžních ústavů
Výdaje celkem zvýšeny o 530.000,-Kč.
Financování ve výši 470.000,-Kč
Rozpočtové opatření č. 9
Příjmy zvýšeny o:
30.000,-Kč - Daň z hazardních her
37.600,-Kč – Dotace na multifunkční hřiště
21.400,-Kč – Podnikání a restrukt. v zemědělství (prodej pozemků)
140.000,-Kč – Les
Příjmy celkem zvýšeny o 229.000,-Kč
Výdaje zvýšeny o:
180.000,-Kč - Les
290.000,-Kč – Odvádění a čištění odpadních vod
26.000,-Kč – Rozhlas (zakoupení nové rozvodny)
32.000,-Kč – Zájmová činnost v kultuře
41.000,-Kč – Veřejné prostranství
15.000,-Kč – Podporované byty
53.000,-Kč – Požární ochrana

Výdaje sníženy o:
408.000,-Kč – Silnice (290.000,-Kč bylo přeřazeno na položku Odvádění a čištění odpadních vod –
budování kanalizace Na zaháňce, kde to bylo původně zařazeno do místních komunikací)
Výdaje zvýšeny celkem o 229.000,-Kč
Rozpočtové opatření č. 10
Příjmy zvýšeny o:
19.000,-Kč – Daň z hazardních her
90.000,-Kč – Les
5.500,-Kč – Cestovní ruch
43.000,-Kč – Veřejné prostranství
Příjmy zvýšeny celkem 157.500,-Kč
Výdaje zvýšeny o:
68.100,-Kč – Les
328.600,-Kč – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, parkoviště)
13.000,-Kč – Knihovna
5.800,-Kč – Ostatní záležitosti kultury
35.000,-Kč – Kulturní dům
15.000,-Kč – Nebytové hospodářství
187.300,-Kč – Veřejné prostranství
37.000,-Kč – Požární ochrana
74.000,-Kč – Zastupitelstva obcí
80.000,-Kč – Činnost místní správy
Výdaje sníženy o:
500.000,-Kč – Silnice
22.400,-Kč – Pitná voda
23.900,-Kč – Úpravy drobných vodních toků
140.000,-Kč – ZŠ a MŠ
Výdaje celkem zvýšeny o 157.500,-Kč
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 24/I:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 8,9 a 10
Hlasování č. 7

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 8 – Rozpočtové opatření č. 11
Pan starosta
Toto je největší rozpočtové opatření, které se dělá z toho důvodu, že se sumarizuje to, co
očekáváme do konce roku.
Částečně se tímto rozpočtovým opatřením snižují daňové příjmy, i když si myslím, že ještě nějaké
finanční prostředky dojdou.
Příjmy celkem se snižují o 218.400,-Kč
Na výdajové straně upřesnil pan starosta jen významnější položky.

Výdaje celkem se snižují o 1.518.500,-Kč
Na základě tohoto rozpočtového opatření by měl na konci roku vzniknout přebytek 1.300.100,-Kč,
resp. nebude tak hluboké financování právě o tuto částku.
V rámci tohoto bodu jsem zasílal i podklady k pověření Rady městyse, aby v závěru letošního roku
provedla rozpočtové opatření v takovém rozsahu, aby bylo možno schválit rok v celých číslech a
měla pravomoc schválit poslední rozpočtové opatření.
Pan JUDr. František Pernica
Pokud tomu dobře rozumím, tak v podstatě dochází ke zmocnění, nikoliv k pověření Rady městyse
k tomu, aby provedla rozpočtové opatření, které si vyžádá závěr roku?
Pan starosta
Ano. Jedná se o jednorázový akt, kdy do konce roku schválíme a dáme na vědomí zastupitelstvu
poslední rozpočtové opatření.
Pan JUDr. František Pernica
V roce 2018 měla Rada rovněž zmocnění ke provádění rozpočtových opatření v určité výši. Ta výše
dělala 300.000,-?
Pan starosta
Výše dělala 500.000,-Kč. Nepředpokládám, že součet položek by se měl blížit této hodnotě, to
určitě ne. Myslím si, že to bude asi kolem 200.000,-Kč. Ale pokud by přišlo něco neočekávaného,
tak bychom museli na závěr roku svolávat zastupitelstvo, což považuji za zbytečné.
Pan JUDr. Pernica František
Pro pořádek doporučuji do textu usnesení dát místo slova pověřuje, zmocňuje.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 25/I:
schvaluje
rozpočtové opatření č. 11 podle předloženého materiálu
zmocňuje
Radu městyse Ostrov u Macochy provedením rozpočtového opatření v roce 2018 dle skutečných
příjmů a výdajů v libovolné výši
ukládá
Radě městyse Ostrov u Macochy předložit na vědomí Zastupitelstvu městyse schválené rozpočtové
opatření.
Hlasování č. 8

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 9 – Plnění rozpočtu 1-10/2018
Pan starosta
Daňové příjmy se po celý rok pohybovaly pod poměrnou částkou narozpočtovaných příjmů. Na
konci roku se stává běžně, že dojde poslední platba z finančního úřadu v řádu několika set tisíc
korun. To je právě ten důvod, proč jsem chtěl, abychom jako Rada měli zmocnění přijmout toto
rozpočtové opatření.
Za uplynulých 10 měsíců byly příjmy 18.184.572,-Kč
Výdaje byly čerpány podle toho, jak se dařilo realizovat naše akce. Kde jsme byli celoročně
v předstihu proti poměrným částkám je položka podnikání a restrukturalizace v zemědělství a

potravinářství, což se týká výkupů pozemků. Hned na začátku roku se vykoupila lokalita za
bytovkami, tam jsme tento díl rozpočtu naplnili. S ostatními výdaji se to zpožďovalo. Po celý rok
jsme byli v přebytku a až ke konci roku, kdy se dokončovaly větší akce a teprve se budou
dokončovat, např. kulturní dům, se dostáváme do mínusových čísel, které máme schválené
v rozpočtu v rámci celého roku.
Výdaje za uplynulých 10 měsíců byly zhruba 22.000.000,-Kč, přičemž máme schváleno zhruba
28.300.000,-Kč. Jak jsme se bavili, tak asi o 1,5 milionu budou výdaje sníženy předchozím
rozpočtovým opatřením.
Za prvních 10 měsíců jsme stihli pročerpat úvěr na pozemky, a tak jsme zapojili přebytek
z minulých let ve výši necelý 1 milion plus 4 miliony z úvěru. To znamená, že financování se ani
zdaleka nepohybovalo na tom rozpočtu, zůstatek byl na účtech obce výrazně vyšší i ke konci
desátého měsíce.
Je to spíše informativní materiál, je dán návrh, aby zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 26/I:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
plnění rozpočtu městyse za období 1-10/2018 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 9

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 10 – Rozpočet městyse na rok 2019
Pan starosta
Součástí přiložených materiálů je i návrh rozpočtu na rok 2019, který je také vyvěšen na úřední
desce a na webových stránkách obce. Na základě tohoto rozpočtu by měla obec v roce 2019
hospodařit s příjmy 18,688 mil. Kč, výdaji ve výši 16,510 mil. Kč. Mimo to bude použito 1,2 mil.
Kč na umoření splátek úvěrů z let 2010 a 2018.
Pan starosta upřesnil významnější položky na příjmové straně.
Mění se položka na poplatku za provoz, shromažďování a využívání komunálních odpadů, kde
v minulých letech bylo 550.000,-Kč, dnes máme 380.000,-Kč. To je právě v souvislosti s tou
slevou, kterou budeme vydávat v rámci teď již schválené vyhlášky o odpadech.
Ostatní příjmy zůstávají zhruba ve stejné výši jako v předchozích létech.
Návrh rozpočtu počítá s příjmy celkem 18.688.600,-Kč
Na výdajové straně bral pan starosta postupně všechny položky.
600.000,-Kč – Výkupy pozemků (zejména lokalita za rezervoárem, kde po dokončení dědického
řízení u jednoho pozemku bychom tento pozemek mohli vykoupit a další dva pozemky, které jsou
za ním. Pokud se dědické řízení vyřídí, tak bude nutné tuto položku ještě posílit.
7.000,-Kč – Příspěvek pro včelaře
100.000,-Kč – Pěstební činnost (les)
75.000,-Kč – Cestovní ruch
4.000.000,-Kč - Silnice
1.000.000,-Kč – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, parkoviště)
55.100,-Kč – Dopravní obslužnost (příspěvek na IDSJMK)
180.000,-Kč – Pitná voda (z menší části je to úrok z úvěru z roku 2010, větší část je na příspěvek
Svazku vodárenské a.s. a na pokrytí předpokládané mínusovosti)
1.000.000,-Kč – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (kanalizace – to souvisí

s budováním místních komunikací, na dešťovou kanalizaci)
30.000,-Kč – Úpravy drobných vodních toků
2.100.000,-Kč – Ostatní záležitosti základního vzdělání. Z tohoto je příspěvek pro ZŠ 1.400.000,Kč
100.000,-Kč – Činnost knihovnická
50.000,-Kč – Ostatní záležitosti kultury
30.000,-Kč – Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí (led osvětlení na pomník
obětem válek)
70.000,-Kč – Činnost registrovaných církví ( dotace na farnost)
30.000,-Kč – Rozhlas a televize
15.000,-Kč – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj)
70.000,-Kč – Zájmová činnost v kultuře (kino)
50.000,-Kč – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
1.100.000,-Kč – Sportovní zařízení v majetku obce (kulturní dům, kde plánujeme pokračování
v opravách na vstupní části, šatna, chodba a dámské toalety)
60.000,-Kč – Ostatní tělovýchovná činnost (dotace pro TJ)
30.000,-Kč – Využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště -výměna písku, revize,….)
32.000,-Kč – Ostatní zájmová činnost a rekreace (dotace pro zahrádkáře, myslivce)
150.000,-Kč – Nebytové hospodářství
250.000,-Kč – Veřejné osvětlení (energie, opravy)
10.000,-Kč – Pohřebnictví (provoz hřbitova)
40.000,-Kč – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
50.000,-Kč – Územní plánování (zahájení prací na novém Územním plánu)
13.200,-Kč – Komunální služby a územní rozvoj (příspěvek Spolku pro rozvoj venkova Moravský
kras)
30.000,-Kč – Sběr a svoz nebezpečných odpadů
450.000,-Kč – Sběr a svoz komunálních odpadů
90.000,-Kč – Sběr a svoz ostatních odpadů (plast, papír, bio odpad)
1.100.000,-Kč – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
25.000,-Kč – Domovy pro osoby se zdrav. postižením a domovy se zvláštním režimem
20.000,-Kč – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
220.000,-Kč – Ostatní služby a činnost v oblasti sociální prevence
1.000,-Kč – Ochrana obyvatelstva
200.000,-Kč – Požární ochrana – dobrovolná část (provoz hasičské zbrojnice, jednotky, výbava
jednotky SDH)
80.000,-Kč – Sbor dobrovolných hasičů (dotace na činnost)
1.360.000,-Kč – Zastupitelstva obcí
1.500.000,-Kč – Činnost místní správy
10.000,-Kč – Obecné příjmy a výdaje finančních operací
120.000,-Kč – Ostatní finanční operace
7.200,-Kč – Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem 16.510.500,-Kč
Zapojení přebytku z minulých let -978.000,-Kč
Splátka úvěrů -1.200.100,-Kč
JUDr. František Pernica
Vidím tady položku les – 100.000,-Kč. Mám za to, že když vidíme, co s lesem dělá kůrovec, tak
částka je velice nízká. Určitě bude třeba vysázet stromy.
Zaznamenal jsem zprávu, že bude uvolněna miliarda korun dotace na zalesňování. Domnívám se, že
by bylo vhodné se zaměřit do této oblasti a počítat s tím, že tato položka by mohla být navýšena.
Samozřejmě že za podpory zmíněné dotace.

Druhá věc je to, že jsem někde v novinách zachytil informaci o protékání rybníka. Chci se zeptat,
jestli to protékání rybníka bude sanováno z pozastávky nebo bude financováno z rozpočtu obce?
Pan starosta
Částka na rybník není tak vysoká, pohybuje se v řádech desetitisíců a bude to financováno
dodavatelskou firmou.
Les – potom jste měl připomínku k výši položky na les. Díky bohu, že nějaké dotace budou. Určitě
o ně budeme žádat. 100.000,-Kč je určitě malá částka na to, co nás v průběhu příštího roku čeká.
Nicméně těžba bude muset pokračovat plus nějaké zalesnění, které ještě nebylo lesním hospodářem
stanoveno. Počítám s tím, že položku budeme v průběhu roku navyšovat tak, jak budeme prodávat
dřevo. Jak to bylo v letošním roce. To, co se vytěžilo a následně prodalo, tak to šlo následně zpět na
práce v lese.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 27/I:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
- rozpočet městyse Ostrov u Macochy na rok 2019 s
- příjmy ve výši
18 688 600,-Kč
- výdaji ve výši
16 510 500,-Kč
- financováním ve výši
-2 178 100,-Kč
- závazné ukazatele rozpočtu v členění dle paragrafů rozpočtové skladby včetně finančního vztahu
ke zřízené příspěvkové organizaci podle předloženého materiálu
- pověřit
Radu městyse Ostrov u Macochy prováděním:
- rozpočtových opatření v částkách do výše změny financování 600 000,-Kč (včetně)
v jednotlivých případech
- všech rozpočtových opatření na účelově přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů,
z Evropské unie, z rozpočtu Jihomoravského kraje a jiných veřejných rozpočtů
- uložit
Radě městyse Ostrov u Macochy:
- provést, prostřednictvím úřadu městyse, rozpis rozpočtu na rok 2019
T:28.2.2019
- předkládat na vědomí Zastupitelstvu městyse schválená rozpočtová opatření
Hlasování č. 10

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 11 – Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2023
Pan starosta
Střednědobý výhled musíme schvalovat, protože to po nás žádá zákon. Zajímavé a patrné z výhledu
jsou částky hned na prvním řádku, což jsou zůstatky na účtu k 1.1., kde se můžeme podívat, jak šel
čas i v letech minulých. Je to poměrně zajímavé, když se podívám jak v roce 2013 byl zůstatek
1.218.000,-Kč a v letošním roce 6.159.000,-Kč. Rozdíl je to opravdu velký. V letošním roce to opět
poklesne zhruba o 3.000.000,-Kč, ale rád bych v dalších letech nějakou rezervu opět nastřádal.
Z výhledu je také vidět, jak se postupně navyšují daňové příjmy, jakým způsobem jsme čerpali
dotace, kdy obrovský boom byl v letech 2013-2015, kdy dotační příležitosti byly na velice dobré
úrovni.

Na výdajové straně je zajímavý ukazatel rozdíl hotovosti na začátku a na konci každého roku, tak
jak se v jednotlivých letech hospodařilo, a to je patrné z předposledního řádku. Dále, co je důležité,
je přehled o úvěrech a jejich splácení. Zde je vidět, jak do roku 2023 budeme splácet úvěry.
K 1.1.2019 budeme mít úvěry 4.200.000,-Kč a každoročně se budou snižovat. V tabulce se dá také
dohledat dost zásadní informace a to ta, že provozní výdaje dělají zhruba 50% daňový příjmů, to
znamená, že jsme schopni produkovat 50% na rozvojové projekty. Myslím, že široko daleko to není
zvykem a provozní výdaje bývají daleko na větších procentech na úkor rozvojových projektů.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 28/I:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2023 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 11

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 12 – Dohoda o provedení práce
Pan starosta
Předmětem tohoto bodu je zpětné odsouhlasení dohody o provedení práce člena zastupitelstva pana
Ferdinanda Zouhara na vybírání poplatků od stánkařů v době konání hodů. Od letošního roku je
nutné, aby veškeré pracovně-právní smlouvy se členy zastupitelstva odsouhlasilo zastupitelstvo
městyse. Doposud dohody schvaloval starosta. Jelikož nás na tuto chybu upozornil audit a abychom
neměli zápis v závěrečné kontrole účetnictví za rok 2018, tak je nutné tuto dohodu schválit.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 29/I:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
dohodu o provedení práce podle předloženého materiálu
Hlasování č. 12

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 13 – Zřízení věcného břemene – přípojka plynu Sadová
Pan starosta
Předmětem tohoto bodu programu je odsouhlasení smlouvy o zřízení věcného břemene k přípojce
plynu pro rodinný dům č. 425 na ulici Sadová. Návrh smlouvy je součástí podkladových materiálů.
Je to standartní smlouva za úplatu 500,-Kč za věcné břemeno.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.

Usnesení 30/I:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene k plynovodní přípojce na pozemku p.č. 1753/25 podle
předložené smlouvy
Hlasování č. 13

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 14 – Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.st. 577 a části pozemku p.č. 344/1 Vintoky
Pan starosta
Jedná se o pozemky pod chatou v přírodní rezervaci Balcarova skála – Vintoky. Konkrétně na
Vintoku.
Pan starosta ukázal místo na fotografii.
Chata byla v předchozích dvou létech zkolaudována. Tato stavba byla řešena již na zasedání
v předchozím volebním období. V té době, kdy současný majitel chatu kupoval, nebyla legální.
Majiteli dalo hodně práce, aby chatu, která tam stojí od r. 1939 zlegalizoval. V současné době je to
legální stavba a nyní majitel žádá o odkup pozemků pod chatou a o dlouhodobě oplocený pozemek
přilehlý k chatě.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 31/I:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. st. 577 a části pozemku p.č. 344/1 podle předloženého
materiálu
Hlasování č. 14

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 15 – Změna výše příspěvku ZŠ a MŠ na rok 2018
Pan starosta
Na žádost ředitele ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy je navrženo snížení neinvestičního příspěvku pro ZŠ
a MŠ o 100 000,-Kč a naopak schválení investičního příspěvku 100 000,-Kč, které budou použity
na nákup nové myčky do kuchyně základní školy.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 32/I:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
- snížení neinvestičního příspěvku pro ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy o 100 000,-Kč
- investiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy ve výši 100 000,-Kč
Hlasování č. 15

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 16 – Zpráva o činnosti Rady městyse
Podklady zastupitelé obdrželi přílohou pozvánky na zastupitelstvo.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 33/I:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady městyse Ostrov u Macochy od XVIII. Zasedání Zastupitelstva městyse
Ostrov u Macochy
Hlasování č. 16

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 17 – Dotazy, připomínky a podněty
Pan starosta
Než předám slovo přítomným občanům a zastupitelům, rád bych řekl, co se od minulého zasedání
událo.
Na začátku listopadu byla dokončena III. etapa Revitalizace náměstí 4.230.000,-Kč. Vjezdy byly
dodělány na začátku prosince, ale ty již nebyly předmětem stavební zakázky, ty měly samostatnou
smlouvu. Stály 530.000,-Kč.
Celkové stavební náklady za celou Revitalizaci náměstí – I. etapa, která se dělala v roce 2014 stála
6.670.000,-Kč. II. etapa stála 4.210.000,-Kč. III. etapa stála 4.230.000,-Kč. Vjezdy na náměstí a ve
Dvoře stály 1.060.000,-Kč. Celkem se utratilo 16.170.000,-Kč. Z toho část asi 5.000.000,-Kč byla
z dotace, kde bylo možno čerpat z Regionálního operačního programu v roce 2014.
V přísálí kulturního domu se dokončily stavební úpravy za necelých 800.000,-Kč. V tuto chvíli se
tam realizuje nábytek a vybavení, bary v pekle a v kuchyňce a samotná kuchyň za předpokládanou
cenu 300.000,-Kč.
V uplynulém období se dokončil pomník. Myslím si, že i když z toho mělo spoustu lidí respekt, tak
je to povedená věc. Slavnostně byl odhalen na státní svátek 28.10.2018.
Jak jsem již dnes zmínil, tak pokračuje projektování místních komunikací, kde jsme to nějakým
způsobem připomínkovali. Stavební řízení by se mělo zahájit v průběhu února.
Důležitá věc je ta, že v letošním roce v březnu byl schválen záměr obce udělat nový Územní plán.
Dnes bychom měli shromažďovat požadavky ke stávajícímu Územnímu plánu (dále ÚP). Vzhledem
k tomu, že bude nový, tak je možné oproti původní verzi udělat nějaké změny. Zde bych byl rád,
aby v následujícím čtvrtletí, pokud i vy víte o něčem, co by bylo vhodné změnit, tak podnět na obec
dát.
Píšu to i do zpravodaje, aby lidé věděli, že tato možnost je. ÚP je dlouhodobý dokument, původní je
od roku 2004 a troufnu si říci, že kdyby nás legislativa netlačila k tomu, abychom ho změnili, tak by
starý ÚP platil stále dál. Lze předpokládat, že nový ÚP bude platit 20 a více let. Jakákoliv změna je
ekonomicky i časově náročná – je tedy zapotřebí ho udělat co možná nejlépe, aby se dlouho
nemusel měnit. Je vhodné tuto informaci šířit dál.
Pan starosta otevřel diskusi.
Člen zastupitelstva pan Zdeněk Vašíček
Chtěl bych se zeptat, co se děje s veřejným osvětlením?
Pan starosta
Dříve bylo osvětlení ze čtyř odběrných míst a po redukci na dvě odběrná místa, která proběhla před
dvěma týdny, to zlobí. Každý den chodím minimálně jednou to nahazovat, ale ty dvě přetížené

větve to vyhazují. Mám to již nachystané a příští týden bych to rád přesměroval a ulehčil těm
dvěma větvím, aby to nevyhazovalo. Jsou přetížené jedna větev má 20A, druhá 18A, a to je na
hranici jističe. V příštím týdnu to doufám vyřešíme.
Pan JUDr. František Pernica
Chtěl bych se zeptat, zda vůbec a kdy budou dokončeny vjezdy k domům od čísla popisného 11 až
100?
Druhá otázka je, kdo bude zpracovatelem ÚP? Zda to bude Ing. Kočiš nebo někdo jiný?
Další otázka se týká osvětlení u hřbitova. Provedla se tam nějaká úprava, ale stále tam trčí poslední
sloup, který je bez světla. Bude nejlepší ho odklidit.
Pan starosta
Demontáž veřejného osvětlení určitě proběhne, na to jsem zapomněl.
Co se týká ÚP, tak zde musí být řádné výběrové řízení, proto neumím říci, jestli to bude Ing. Arch.
Kočiš. Předpokládám, že to bude on a byl bych rád, kdyby to on dělal, protože tu lokalitu zná a
pamatuje si to z doby před 15ti lety.
Co se týká vjezdů u domů č.11 až 100, domy směrem ke hřbitovu, to jsme řešili na radě, protože se
mě dva majitelé domů ptali, jestli se jim bude dělat vjezd nebo ne. Odpověděl jsem jim popravdě
tak, že oni touto stavbou zasaženi nebyli, proto jsem neviděl důvod, proč jim dělat vjezd. Tato
odpověď se jim nelíbila. V rámci těch rozsahů by to bylo kolem čtvrt milionu Kč, což není malá
částka. Pokud by se jim dělaly vjezdy, tak by se určitě ozvali další občané s tím, proč děláme vjezdy
tam, kde již to není součást stavby a neděláte vjezdy ostatním v obci? Myslím si, že když už jsme
jednou schválili, že se budou dělat vjezdy tam, kde je stavba, tak je budeme dělat jen tam, kde je
stavba.
Pan JUDr. František Pernica
Abych tomu rozuměl, dělat se to nebude?
Pan starosta
Ne
Pan JUDr. František Pernica
Nevím, do jaké míry bude spokojena veřejnost, protože ať je to jak chce, tak se tam z toho stává
nedokončená lokalita. To již není jen záležitost majitelů těch domů. Myslím, že by to bylo vhodné
dokončit, netlačím na pilu, myslím si, že tam hrají i roli některá osobní vystoupení. Pokládal jsem
za vhodné to otevřít, neboť se na mě tito voliči obrací.
Pan starosta
Jen k tomu ještě dodám to, že v rámci stavby revitalizace náměstí tam měl být původně veden
chodník, kde mně tito lidé, co tam bydlí (s výjimkou jednoho) řekli, že tam chodník nechtějí. Že je
tam zbytečný a že kvůli němu nebudou mít kde parkovat. S tím souhlasím, vzhledem k tomu, že
chodník ke hřbitovu je na druhé straně vozovky a většina lidí by stejně chodila na té straně. S tím
jde ruku v ruce to, že tím, že se tam chodník nedělal, tak to není součástí stavby a nedělají se tam
ani vjezdy.
Jelikož nebyly žádné další dotazy, ukončil pan starosta zasedání zastupitelstva. Po ukončení
zasedání předal slovo panu místostarostovi Ing. Ivo Ambrožovi, který promítl fotografie z akcí
místních dobrovolných hasičů a přiblížil všem přítomným činnost místních dobrovolných hasičů a
místní základní školy. Několika větami se přidal i pan ředitel školy Mgr. Karel Hasoň Ph.D.

Konec: 20:12 hodin.
Vyhotoveno dne: 18.12.2018

Zapsala: Hana Opatřilová

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

Starosta: Ing. Ondřej Hudec

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

Ověřovatelé zápisu: Ing. Ivo Ambrož

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

JUDr. František Pernica

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

