
 Obec Ostopovice 

2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
konané dne 11. 6. 2020 

 

Zápis 
Starosta obce zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Ostopovice v roce 2020 v 18:14 hod. a 
přivítal všechny přítomné. 

1. Zahájení – technický bod 

Starosta konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně vyhlášeno, protože informace o 
konání zasedání zastupitelstva byla v souladu se zákonem zveřejněna od 3. 6. 2020 na 
úřední desce obecního úřadu, dále pak na infokanále kabelové televize a na webových 
stránkách obce. Informaci o konání zastupitelstva byla vyhlášena i místním rozhlasem.  
 
Starosta dále uvedl, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, jelikož je přítomen potřebný 
počet zastupitelů.  
 
Přítomno: 12 zastupitelů 
Omluveni: L. Polcar, J. Kubíček st., J. Kubíček, ml. 
 
Zapisovatelem byl určen David Vávra. 
 
Starosta obce uvedl, že zápis z 1. zasedání v roce 2020 byl řádně ověřen a je vyložen 
k nahlédnutí.  
 
Za ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání zastupitelstva obce byli navrženi Jana Trčková 
a Helena Havlišová, tyto vyslovily s návrhem souhlas. 

Usnesení č. 1.1.  – 2/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje za ověřovatele zápisu 
o průběhu 2. zasedání zastupitelstva Janu Trčkovou a Helenu 
Havlišovou. 

Hlasování Pro 10 Proti 0 Zdržel se 2 

 

Program: 

1. Zahájení – technický bod 
2. Zpráva o činnosti rady obce 
3. Rozpočtové opatření č. 1/2020 
4. Individuální dotace 
5. Koncepce rozvoje MŠ a ZŠ Ostopovice v období 2020 – 2026 
6. Směrnice o sociálním fondu 
7. Přípojky ulice U Dráhy – smlouva o spolupráci 
8. Zařazení lesa na Přední Hoře do kategorie lesa zvláštního určení 
9. Chodník v parku na ul. Osvobození - darovací smlouva 
10. Aktualizace ZUR JMK – aktuální informace 
11. Elektrizace trati Brno - Zastávka – aktuální informace 



12. Různé 
13. Závěr 
 
Starosta navrhl vypuštění bodu č. 9 - Chodník v parku na ul. Osvobození – darovací smlouva, 
neboť jej Společenství vlastníků Osvobození čp. 257/5, Ostopovice informovalo, že musí 
předmět smlouvy znovu projednat kvůli nesouhlasu některých členů společenství. 
 
Upravený program: 

1. Zahájení – technický bod 
2. Zpráva o činnosti rady obce 
3. Rozpočtové opatření č. 1/2020 
4. Individuální dotace 
5. Koncepce rozvoje MŠ a ZŠ Ostopovice v období 2020 – 2026 
6. Směrnice o sociálním fondu 
7. Přípojky ulice U Dráhy – smlouva o spolupráci 
8. Zařazení lesa na Přední Hoře do kategorie lesa zvláštního určení 
9. Aktualizace ZUR JMK – aktuální informace 
10. Elektrizace trati Brno - Zastávka – aktuální informace 
11. Různé 
12. Závěr 

 

Usnesení č. 1.2 – 2/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje upravený program 
zasedání zastupitelstva. 

Hlasování Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0 

2. Zpráva o činnosti rady obce 

Rada obce se od zasedání posledního zastupitelstva sešla 5 krát a to v těchto termínech 
12.3., 9.4., 27.4., 18.5. a 1.6.2020. Zastupitelé obdrželi v písemné podobě veškerá usnesení 
z výše uvedených rad. Zastupitelé mají prostor k případným dotazům.  
 

Usnesení č. 2 – 2/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí usnesení 
z jednání rady obce ze dne 12.3., 9.4., 27.4., 18.5. a 1.6.2020. 

Hlasování Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0 

3. Rozpočtové opatření č. 1/2020 

Starosta obce seznámil zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. 1/2020, které bylo 
schváleno radou obce dne 18. 5. 2020 – viz příloha č. 1 tohoto zápisu. 
 

Usnesení č. 3 – 2/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí Rozpočtové 
opatření č. 1/2020. 

Hlasování Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0 

4. Individuální dotace 

Starosta seznámil zastupitele se žádostí o poskytnutí dotace pro Včelařský spolek ve 
Střelicích u Brna ve výši 12 tis. Kč. Částka má být využita na činnost spolku, nákup léčiv. 
Spolek se stará o obecní včelín a pořádá přednášky. 



O návrhu proběhla diskuse. Někteří zastupitelé si kladli otázku, zda je vhodné podporovat 
včelařský spolek ze sousední obce, nebo zda poskytovaná částka není příliš vysoká.  
Padl i návrh, aby spolek zorganizoval přednášku pro obyvatele obec. Starosta uvedl, že 
spolek předpokládá, že přednášku pro obyvatele obce Ostopovice připraví. 
 

Usnesení č. 4 – 2/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí 
individuální dotace z rozpočtu obce Ostopovice na rok 2020 ve výši 
12 000Kč mezi Obcí Ostopovice a Včelařským spolkem ve Střelicích u 
Brna a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

Hlasování Pro 11 Proti 1 Zdržel se 0 

5. Koncepce rozvoje MŠ a ZŠ Ostopovice v období 2020-26 

Starosta připomněl, že na funkci ředitele školy měl dle původního plánu proběhnout 
konkurz. S ohledem na situaci v souvislosti se šířením viru COVID-19 a vládní opatření rada 
revokovala dne 9. 4. 2020 usnesení o vyhlášení konkurzu a namísto toho uložila řediteli MŠ 
a ZŠ Ostopovice Mgr. Petru Juráčkovi zpracování koncepce, kterou by stejně pro účely 
konkurzu musel zpracovávat. Starosta uvítal ředitele MŠ a ZŠ Ostopovice a předal mu slovo, 
aby zastupitele a přítomnou veřejnost seznámil s koncepcí rozvoje ostopovické školy.  
 
Ředitel školy stručně přednesl svou koncepci. V následné diskusi ředitel školy reagoval na 
dotazy týkající například obsazenosti školy, fungování školy v období, kdy žáci museli být 
doma, a škola byla zavřená, nebo přechodem žáků na II. stupeň. 
 
Starosta poděkoval řediteli školy za předchozí roky a popřál mu i celému kolektivu MŠ a ZŠ 
hodně úspěchů v příštích šesti letech. 
 

Usnesení č. 5 – 2/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí koncepci 
rozvoje MŠ a ZŠ Ostopovice na období 2020 – 2026. 

Hlasování Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0 

6. Směrnice o sociálním fondu 

Starosta stručně představil novou směrnici o sociálním fondu obce. Vysvětlil, že směrnice 
nahrazuje směrnici z roku 2011, novelizovanou v roce 2013. Směrnice nově zpřesňuje okruh 
osob, které mohou čerpat příspěvky, stanoví nový mechanismus čerpaní příspěvků a 
rozšiřuje oblasti na které je možné příspěvek čerpat. 
 

Usnesení č. 6 – 2/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje směrnici č. 1/2020 o 
sociálním fondu. 

Hlasování Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0 

7. Přípojky ulice U Dráhy – smlouva o spolupráci 

Starosta na úvod bodu sdělil, že se jedná o smlouvy o spolupráci mezi Obcí Ostopovice a 
vlastníky nemovitostí v ulici U Dráhy z důvodu vybudování nové splaškové kanalizace v této 
ulici. Tato investice vyvolá mj. nutnost úpravy domovních kanalizačních přípojek, spočívající 
v rozdělení splaškových a dešťových vod. Dále připomněl, že podobná situace nastala 
v případě ulice Družstevní, kterou se zastupitelstvo zabývalo v roce 2019. 



Jelikož se v případě přípojek jedná o investici vyvolanou realizací záměru obce, obec hradí 
náklady spojené s úpravou či vybudováním domovních nových přípojek, a to v souladu s 
výkladem Ministerstva zemědělství České republiky č. 42 k zákonu o vodovodech a 
kanalizacích a souvisejícím právním předpisům ve věci Vodovodní a kanalizační přípojky a 
nákladů na jejich zbudování, prodloužení či zkrácení v důsledku přemístění vodovodních a 
kanalizačních stok [k ustanovení § 24 zákona o vodovodech a kanalizacích] ze dne 7. 8. 
2006. Smlouvou se ujednává, že nákladem obce vybudované domovní přípojky přejdou po 
svém dokončení do vlastnictví majitelů jednotlivých nemovitostí. 
 
Starosta uvedl, že stavba probíhá podle harmonogramu a že návrhy smluv by měly být 
jednotlivým vlastníků nemovitostí doručeny v horizontu dvou až tří týdnů.  
 
Z řad veřejnosti padl dotaz týkající se rekonstrukce chodníků. Starosta uvedl, že nové 
chodníky zatím nejsou vyprojektované a nové chodníky tak nelze v příštích dvou letech 
očekávat. Zdůraznil však, že všechny chodníky dotčené stavbou budou muset být uvedeny 
do původního stavu. Pokud občané narazí na nějakou špatnou opravu, mají upozornit 
stavbyvedoucího nebo obec, aby zjednala nápravu.  
  

Usnesení č. 7 – 2/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje text Smlouvy 
o spolupráci mezi obcí Ostopovice a vlastníky nemovitostí v ulici 
U Dráhy a pověřuje starostu podpisem smluv s jednotlivými 
vlastníky nemovitostí. 

Hlasování Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0 

8. Zařazení lesa na Přední Hoře do kategorie lesa zvláštního určení 

Starosta uvedl důvody, pro které by mělo dojít k zařazení lesa na Přední Hoře do kategorie 
lesa zvláštního určení. Změna kategorie umožní rozvolnění hospodaření, protože nebude 
potřeba vytvářet osnovy a postupovat podle nich. Z hospodářského lesa by se měl stát les 
rekreační.  
 
Na dotaz z řad veřejnosti, co se myslí rekreačním lesem, starosta uvedl, že se jedná spíše o 
lesopark, který není určen k těžbě. Změnou kategorie lesa by  v zásadě mělo dojít 
k zachování stávajícího stavu a způsobu využití lesa. Starosta současně dodal, že obec 
neplánuje v předmětné lokalitě budovat koupaliště nebo provádět zásadní zpevňování cest. 
V úvahu připadá pouze vybudování rozhledny.  
  

Usnesení č. 8 – 2/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje záměr na zařazení 
lesa na Přední Hoře do kategorie lesa zvláštního určení. 

Hlasování Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0 

 

9. Aktualizace ZUR JMK – aktuální informace 

Starosta sdělil zastupitelům a přítomné veřejnosti aktuální informací týkající se aktualizace 
Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (laicky řečeno územní plán kraje). Zejména je 
informoval o změnách, které se týkají katastrálního území obce Ostopovice. Krajské 
zastupitelstvo vybralo doporučenou variantu D43; neměla být to být dálnice, ale čtyřproudá 



silnice I. třídy. Silnice by měla procházet přes Bystrc s napojením na dálnici D1 mezi obcemi 
Troubsko a MČ Bosonohy. Rezerva pro jihozápadní tangentu by se dále již neměla sledovat, 
což je pro obec jistě pozitivní zpráva. I přesto však v současnosti probíhá příprava námitek 
proti aktualizaci ZUR, neboť dále trvá problematický záměr JMK vést tranzitní dopravu hustě 
obydlenými částmi brněnské aglomerace, namísto po plnohodnotném obchvatu města. O 
uplatnění námitek i jejich znění rozhodne rada obce. Starosta dále uvedl, že na jednotném 
postupu se dohodlo 8 obcí.  
   

Usnesení č. 9 – 2/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí informace o 
aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. 

Hlasování Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0 

10. Elektrizace trati Brno - Zastávka – aktuální informace 

Starosta sdělil zastupitelům a přítomné veřejnosti aktuální informací týkající se Elektrizace 
trati Brno - Zastávka. Předpokládaným termínem zahájení je 15. června 2020, dokončení pak 
v květnu 2021, nicméně stavba zatím čeká na rozhodnutí Ministerstva dopravy o podaných 
odvoláních proti vydanému stavebnímu povolení. 
Dle informací zhotovitele stavby, spol. Skanska, by doprava stavebního materiálu měla 
probíhat po komunikacích Družstevní, Na Rybníčku a Bosonožská a před zahájením stavby 
bude provedena podrobná pasportizace všech obslužných komunikací s tím, že případné 
škody budou následně opraveny. Obec o tomto návrhu jedná a společně s dodavatelem 
hledá alternativní zásobovací trasy, které by se co nejvíce vyhnuly obydleným částem obce, 
popřípadě alespoň minimalizovaly negativní dopady na život v obci i obecní majetek. O 
dalších podrobnostech a finálním plánu dopravních tras a časovém harmonogramu budou 
občané informováni na veřejném setkání a prostřednictvím informačního letáku.  
Následně proběhla diskuse mezi starostou a některými zastupiteli na jedné straně a 
zastupitelem Petrem Řehořkou na straně druhé. V rámci diskuse se probíraly dopady 
podaných odvolání na projekt elektrizace trati, zda je nutné vázat vybudování železniční 
zastávky Ostopovice na prováděnou elektrizaci, nebo umístění železniční zastávky 
v Troubsku.  
 
 
Usnesení č. 10.1. – 2/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí aktuální 

informace týkající se Elektrizace trati Brno - Zastávka. 
 

Hlasování Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0 
Usnesení č. 10.2. – 2/2020 Zastupitelstvo obce podporuje projekt elektrizace trati Brno – 

Zastávka. 

Hlasování Pro 11 Proti 1 Zdržel se 0 
Usnesení č. 10.3. – 2/2020 
 

Zastupitelstvo obce podporuje vybudování železniční zastávky 
Ostopovice.  

Hlasování Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0 
V rámci jednání došlo k navržení usnesení, kterým zastupitelstvo obce pověřuje starostu jednáním 
se zhotovitelem, směřujícím k minimalizaci negativních dopadů při realizaci stavby. Zastupitel Petr 
Řehořka podal protinávrh, když požadoval, aby usnesení obsahovalo sousloví „případné stavby.“  
Starosta nechal v souladu s jednacím řádem hlasovat nejprve o tomto protinávrhu. 



Usnesení č. 10.4. – 2/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice pověřuje starostu jednáním se 
zhotovitelem směřujícím k minimalizaci negativních dopadů při 
realizaci případné stavby.  

Hlasování Pro 1 (ing. arch. P. Řehořka) Proti 7 Zdržel se 4 
Jelikož Usnesení č. 10.4. – 2/2020 nebylo přijato, nechal starosta hlasovat o původním návrhu. 
 

Usnesení č. 10.5. – 2/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice pověřuje starostu jednáním se 
zhotovitelem směřujícím k minimalizaci negativních dopadů při 
realizaci stavby.  

Hlasování Pro 11 Proti 0 Zdržel se 1 

11. Různé 

- Působnost MAS Bobrava na období 2021-2027 
V souvislosti s přípravou nového programového období 2021-2027 je opět zapotřebí 
schválit území působnost MAS Bobrava v obci Ostopovice. Je to nezbytný krok pro 
stanovení oprávněnosti žadatelů ve výzvách MAS v rámci programového období 2021-2027, 
stejně tak pro realizaci a udržitelnost projektů podpořených v období 2014-2020.  
 
MAS Bobrava byla založena dne 11. 3. 2015 z iniciativy aktivní veřejnosti a obcí. Od té doby 
uplynulo již 5 let a MAS má za sebou spoustu zajímavé práce, řečí čísel: 

 39 členů z území 12 obcí 
 zatím rozděleno cca 36 mil Kč. v 29 projektech přes MAS 
 55,5 mil. Kč získáno v investičních projektech škol mj. díky spolupráci v projektu 

Místního akčního vzdělávání 
Konkrétně v Ostopovicích byl prostřednictvím MAS Bobrava podpořena rekonstrukce 
chodníků na ulici Družstevní, aktuálně se projednává projekt rekonstrukce chodníků a 
veřejného osvětlení na ulici Branky. 

Usnesení č. 11-2/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje zařazení svého 
území do územní působnosti MAS Bobrava, z.s. na 
programové období 2021-2027.  

Hlasování Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0 
       

 

- Daňové příjmy obce 
Starosta na závěr stručně pohovořil o daňových příjmech obce. Odhady daňových příjmů 
z dubna 2020 předpokládají pokles rozpočtových příjmů obce ve výši cca 5 mil. Kč už v roce 
2020. Současně uvedl, že kraj zastavil poskytování dotací; toto rozhodnutí by se však 
nemělo dotknout dotací na vodárenskou infrastrukturu.  
 

- Hodová slavnost 
 
Zastupitelé a zastupitelky se dále věnovali otázce hodové slavnosti. Z diskuse vyplynulo, že 
se nezávisle na sobě se plánují slavnosti ve dvou termínech – 21. června 2020, kdy má 
proběhnout mše v kapli, a 10. a 11. července 2020 organizována stárky. Zastupitelé a 
zastupitelky se shodli, že hodová slavnost by měla v omezeném rozsahu proběhnout 
v červnovém termínu; ráno by se konala mše a následně samotná zábava. Akce v červenci 
by se mohla konat taky, jednalo by se však o akci neoficiální.  



 
V průběhu diskuse odešel ve 20:25 Ondřej Tomašovič. 
 

- Odstraňování autovraků v Troubsku 
Jeden ze zastupitelů upozornil na novou vyhlášku obce Troubsko, která umožnila rychlé 
odstranění několika vraků. Starosta se bude o tomto postupu a zkušenostech s ním blíže 
informovat u vedení obce Troubsko . 
 

- Koně u druhého mostu staré dálnice 
Jeden ze zastupitelů vznesl dotaz týkající se koní u druhého mostu staré dálnice. Je zde 
zaplocený pozemek, na kterém se nachází několik koní a malý přístřešek. Mez a okolní cesty 
jsou od koní rozdupané. Starosta uvedl, že by se mělo jednat o pozemek ÚZSVM. Starosta 
dodal, že je s majitelem koní v kontaktu. Pokud by nastal problém, bude věc řešit.  

12. Závěr 

Starosta se rozloučil se všemi přítomnými a ve 20:50 hod. zasedání ukončil.  
 

Zapsal dne 11. 6. 2020 Mgr. David Vávra _______________________ 

Ověřily Mgr. Jana Trčková _______________________ 

 Mgr. Helena Havlišová _______________________ 

Starosta obce MgA. Jan Symon _______________________ 

 
  



Příloha č. 1 

 


