
Obec Ostopovice 

1. ZASEDÁNÍ   ZASTUPITELSTVA   OBCE 
konané dne 7. 2. 2019 

 
 
Zápis 
Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Ostopovice v roce 2018 v 18:05 hod. a 
přivítal všechny přítomné. 
 
 
ad 1) Technický bod 
Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání zastupitelstva byla v souladu se zákonem 
zveřejněna od 30. 1. 2019 na úřední desce obecního úřadu, dále pak na infokanále kabelové 
televize, webových stránkách obce a vyhlášena místním rozhlasem.  
 
Přítomno: 13 zastupitelů 
Nepřítomni: L.Polcar, P.Řehořka   
 
Zapisovatelkou  byla  jmenována Radka Švihálková. 
Starosta obce konstatuje, že zápis z 5. zasedání v roce 2018 byl řádně ověřen a je vyložen 
k nahlédnutí.  
 
Za ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání zastupitelstva obce byli navrženi I. Paulíková a D. 
Šmídek, tito vyslovili s návrhem souhlas. 
 
Usnesení č. 1.1 – 1/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání 
zastupitelstva v roce 2019 I. Paulíkovou a D. Šmídka. 
Hlasování: pro 11        proti 0       zdržel se 2 
 
 
Program: 
 

1. zahájení – technický bod 
2. zpráva o činnosti rady 
3. Rozpočtová opatření č. 9/2018 
4. Rozpočtová opatření č. 1/2019 
5. Příprava dotačních žádostí v roce 2019 
6. Darovací smlouva – chodník do Starého Lískovce 
7. různé  
8. závěr 

 
Usnesení č. 1.2 – 1/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje program zasedání zastupitelstva. 
Hlasování: pro 13    proti   0     zdržel se  0   
 
 
ad 2) Zpráva o činnosti rady 
Rada obce se sešla celkem 4 krát a to v termínech 13. 12., 28. 12. 2018, 14. 1. a 28. 1. 2019. 
Zastupitelé obdrželi v písemné podobě veškerá usnesení z výše uvedených rad. Zastupitelé mají 
prostor k případným dotazům.  
 
 
 



Usnesení č. 2 – 1/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí usnesení z jednání rady obce ze dne 13. 12., 28. 
12. 2018, 14. 1. a 28. 1. 2019. 
Hlasování: pro 13     proti  0    zdržel se 0 

 

ad 3) Rozpočtové opatření č. 9/2018 

Starosta seznámil zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. 9/2018, které již bylo schváleno radou 
obce dne 28. 12. 2018 – viz příloha č. 1 tohoto zápisu. 
 
Usnesení č. 3 – 1/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 9/2018. 
Hlasování: pro 13      proti  0   zdržel se 0   
 
 
ad 4) Rozpočtové opatření č. 1/2019 

Starosta seznámil zastupitele s návrhem Rozpočtového opatřením č. 1/2019 – viz příloha č. 2 
tohoto zápisu. 
 
Usnesení č. 4 – 1/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2019. 
Hlasování: pro 13   proti 0   zdržel se 0 
 
 
ad 5) Příprava dotačních žádostí v roce 2019  
Starosta informuje zastupitele o novém požadavku MMR na schválení podání žádostí o poskytnutí 
dotace z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova zastupitelstvem obce. 
Do tohoto programu v letošním roce obec připravuje dvě žádosti - „Sportovně – rekreační plocha 
U Dráhy“ a „Rekonstrukce místních komunikací v Ostopovicích“. Uzávěrka pro podávání žádostí je 
na konci února. 
 
Usnesení č. 5. 1. – 1/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MMR-ČR: Podpora 
obnovy a rozvoje venkova do DT 117d8210H (Podpora budování a obnovy míst aktivního a 
pasivního odpočinku) na realizaci projektu „Sportovně – rekreační plocha U Dráhy“.  
Hlasování: pro 13   proti 0   zdržel se 0 

 
Usnesení č. 5. 2. – 1/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MMR-ČR: Podpora 
obnovy a rozvoje venkova do DT 117d8210A (Podpora obnovy místních komunikací) na realizaci 
projektu „Rekonstrukce místních komunikací v Ostopovicích“.  
Hlasování: pro 13   proti 0   zdržel se 0 
 
 
ad 6) Darovací smlouva – chodník do Starého Lískovce 
Jedná se o darovací smlouvu na část chodníku do Starého Lískovce, ležící na území obce. Délka 
darovaného chodníku je 0,3 km a leží na pozemcích p. č. 1638/11, 1638/20, 1638/21, 1638/22, 
1638/23 a 1638/25, vše v k. ú. Ostopovice. Účetní hodnota převáděné stavby je 28.707 Kč. Nabytí 
chodníku obci umožní pokračovat v převodu pozemků pod chodníkem - aktuálně ve vlastnictví ČR 
a správě ŘSD ČR - a zahájit přípravu na jeho opravu a osvětlení. 
 
Usnesení č. 6 – 1/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Darovací smlouvu na část chodníku do Starého 
Lískovce ležící na pozemcích p. č. 1638/11, 1638/20, 1638/21, 1638/22, 1638/23 a 1638/25, vše 



v k. ú. Ostopovice, mezi Obcí Ostopovice jako obdarovanou a Jihomoravským krajem jako dárcem 
a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Hlasování: pro 13   proti  0    zdržel se  0 
 
 
ad 7) různé 
Příprava Poleskavského plesu 2020:  
Ostopovice jsou pro rok 2020 organizátorem putovního Poleskavského krojovaného plesu, 
předběžný termín je stanoven na 8. 2. 2020. Hlavní organizace by se ujala R. Dobšíková s ženami 
z Háječku a paní Pacalovou. 
 
Účast obce v soutěži Entente Florale 2019:  
Starosta informuje o zahájení přípravy na účast obce v mezinárodní soutěži Entente Florale 2019, 
která proběhne v naší obci v neděli 30. 6. 2019. Na zajištění prezentace obce bude ze strany MŽP 
poskytnuta dotace ve výši 200 tis. Kč. Starosta navrhuje zřízení pracovní skupiny pro přípravu 
obce na návštěvu mezinárodní hodnotící komise. První schůzka této skupiny je stanovena na 3. 3. 
2019 v 18 hod. Starosta navrhuje např. nabídnout občanům konzultaci s odborníkem na vylepšení 
předzahrádek, zřízení obecního včelího úlu na Přední hoře, vylepšení kontejnerových stání pro 
tříděný odpad či úpravy zanedbaných ploch zeleně. 
 
Starosta informuje o připravované veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace 
MŠ a ZŠ Ostopovice. Kontrola bude provedena spol. Audit-daně, s.r.o. za účasti účetní obce. 
Starosta nabízí možnost účasti na kontrole především členům finančního, případně kontrolního 
výboru.   
 
Místostarosta Jan Kubíček informuje zastupitele o zvažovaném zřízení autobusové linky Brno – 
Moravany – Ostopovice a zpět. S podrobnostmi seznamuje zastupitele. 
 
Poskytování finanční podpory pro individuální sportovní aktivity – starosta seznamuje radní s 
dotazem pana Dobrovodského. Zastupitelé po diskusi nedoporučují podporovat individuální 
sportovní aktivity a shodují se, že těžiště podpory by měla zústat u kolektivních sportů a 
zlepšování infrastruktury pro rekreaci a sport na území obce. 
 
 
ad 8) závěr 
Starosta se rozloučil se všemi přítomnými a v 19.40 hod. ukončil zasedání. 
 
 
 
Zapsala dne 7. 2. 2019: Radka Švihálková               ………………………….. 
  
Ověřili:    Ilona Paulíková   …………………………… 
   
    David Šmídek             …………………………… 
 
Starosta obce:   MgA. Jan Symon        …………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č. 1 

 
 
 
 
Příloha č. 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výpis usnesení z 1. Zasedání zastupitelstva obce ze dne 7. 2. 2019 
 
 
Usnesení č. 1.1 – 1/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání 
zastupitelstva v roce 2019   I. Paulíkovou a D. Šmídka. 
Hlasování: pro 11        proti 0       zdržel se 2 
 
Usnesení č. 1.2 – 1/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje program zasedání zastupitelstva. 
Hlasování: pro 13      proti   0     zdržel se  0   
 
Usnesení č. 2 – 1/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí usnesení z jednání rady obce ze dne 13.12., 
28.12. 2018, 14.1. a 28.1. 2019. 
Hlasování: pro  13       proti  0    zdržel se 0 
 
Usnesení č. 3 – 1/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 9/2018. 
Hlasování: pro 13      proti  0   zdržel se 0   
 
Usnesení č. 4 – 1/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2019. 
Hlasování: pro 13     proti 0   zdržel se 0 
 
Usnesení č. 5.1. – 1/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MMR-ČR: Podpora 
obnovy a rozvoje venkova do DT 117d8210H (Podpora budování a obnovy míst aktivního a 
pasivního odpočinku) na realizaci projektu „Sportovně – rekreační plocha U Dráhy“.  
Hlasování: pro 13     proti 0   zdržel se 0 

 
Usnesení č. 5.2. – 1/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MMR-ČR: Podpora 
obnovy a rozvoje venkova do DT 117d8210A (Podpora obnovy místních komunikací) na realizaci 
projektu „Rekonstrukce místních komunikací v Ostopovicích“.  
Hlasování: pro 13     proti 0   zdržel se 0 
 
Usnesení č. 6 – 1/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Darovací smlouvu na část chodníku do Starého 
Lískovce ležící na pozemcích p. č. 1638/11, 1638/20, 1638/21, 1638/22, 1638/23 a 1638/25, vše 
v k. ú. Ostopovice, mezi Obcí Ostopovice jako obdarovanou a Jihomoravským krajem jako dárcem 
a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Hlasování: pro 13     proti  0    zdržel se  0 
 
 
 
Zapsala dne 7. 2. 2019: Radka Švihálková               ………………………….. 
  
Ověřili:    Ilona Paulíková   …………………………… 
   
    David Šmídek             …………………………… 
 
Starosta obce:   MgA. Jan Symon        …………………………… 
 
 


