
Obec Ostopovice 

5. ZASEDÁNÍ   ZASTUPITELSTVA   OBCE 
konané dne 12. 12. 2019 

 
 
Zápis 
Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Ostopovice v roce 2019  v 18.11 hod. a 
přivítal všechny přítomné. 
 
 
ad 1) Technický bod 
Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání zastupitelstva byla v souladu se zákonem 
zveřejněna od 4. 12. 2019 na úřední desce obecního úřadu, dále pak na infokanále kabelové 
televize a webových stránkách.  
 
Přítomno: 12 zastupitelů 
Omluveni:  P. Papajoanu, L. Polcar, P. Řehořka 
 
Zapisovatelem  byl  jmenován Boris Canov 
 
Starosta obce konstatuje, že zápis ze 4. zasedání v roce 2019 byl řádně ověřen a je vyložen 
k nahlédnutí.  
 
Za ověřovatelky zápisu o průběhu 5. zasedání zastupitelstva obce byly navrženy Ilona Paulíková a 
Helena Havlišová, tyto vyslovily s návrhem souhlas. 
 
Usnesení č. 1.1 – 5/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje za ověřovatelky zápisu o průběhu 5. zasedání 
zastupitelstva v roce 2019 Ilonu Paulíkovou a Helenu Havlišovou. 
Hlasování: pro    10     proti  0      zdržel se  2 
 
Program: 
 

1. Zahájení – technický bod 
2. Zpráva o činnosti rady obce 
3. Vodné a stočné na rok 2020 
4. Rozpočtové provizorium na rok 2020 
5. Půjčka finančních prostředků příspěvkové organizaci MŠ a ZŠ Ostopovice 
6. Rozpočtové opatření č. 8/2019 
7. Dohoda o narovnání ve věci prodeje pozemků p. č. 384/116 v k. ú. Nebovidy u Brna a 

p. č. 969/2, 969/3, 969/64, 969/67, 969/73 v k. ú. Ostopovice 
8. Novelizace vyhlášek o místních poplatcích 
9. Modernizace obecní webové stránky 
10. Různé  
11. Závěr 

 
 
Usnesení č. 1.2 – 5/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje program zasedání zastupitelstva. 
Hlasování: pro   12   proti   0     zdržel se  0   
 
 
 
 



ad 2) Zpráva o činnosti rady 
Rada obce se od posledního zasedání zastupitelstva sešla celkem 3krát a to v termínech 31. 10., 
21. 11. a 9. 12. 2019.  Zastupitelé obdrželi v elektronické podobě veškerá usnesení z výše 
uvedených rad. Zastupitelé nyní mají prostor k případným dotazům. Žádné dotazy nebyly 
vzneseny. 
 
Usnesení č. 2 – 5/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí usnesení z jednání rady obce ze dne 31. 10., 21. 
11. a 9. 12. 2019. 
Hlasování: pro   12   proti  0   zdržel se  0 
 
 
ad 3) Vodné a stočné na rok 2020 
Zastupitelé obdrželi návrh na výši vodného a stočného na rok 2020. Je navrženo zvýšení ceny 
stočného ze stávajících 38,78Kč bez DPH na 41,80Kč bez DPH a zvýšení ceny vodného ze 
stávajících 27,68Kč bez DPH na 31,80Kč bez DPH. Důvodem je především tvorba větších 
finančních rezerv pro obnovu vodárenské infrastruktury v majetku obce. Při zohlednění snížené 
sazby DPH od 1. 5. 2020 se jedná o navýšení celkové ceny vodného a stočného o 4,53Kč včetně 
DPH oproti dnešnímu stavu, tj. o necelých 6%. V případě schválení navrženého navýšení bude 
následně uzavřen příslušný dodatek smlouvy o propachtování vodovodu a kanalizace v obci, 
kterým se částka pachtovného, hrazeného ze strany provozovatele obci zvýší o 419 tis Kč ročně. 
 
Usnesení č. 3 – 5/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje vodné na rok 2020 ve výši 31,80Kč bez DPH a stočné 
na rok 2020 ve výši 41,80Kč bez DPH. 
Hlasování: pro 12   proti   0   zdržel se  0 
 
 
ad 4) Rozpočtové provizorium na rok 2020 
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového provizoria na rok 2020. Rozpočtové 
provizorium a jeho pravidla na rok 2020 jsou stanovena dle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - viz příloha č. 1 tohoto 
zápisu. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 bude projednán na prvním zasedání ZO v roce 2020. 
 
Usnesení č. 4 – 5/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Rozpočtové provizorium na rok 2020 - viz příloha č. 1 
tohoto zápisu. 
Hlasování: pro 12   proti  0   zdržel se   0 
 
V 18.29 přichází P. Řehořka. 
 
 
ad 5) Půjčka finančních prostředků příspěvkové organizaci MŚ a ZŚ Ostopovice 
Starosta informuje zastupitele o žádosti ředitele MŠ a ZŠ Ostopovice, Mgr. Petra Juráčka o 
poskytnutí zápůjčky ve výši 300.000,- Kč na překlenutí chybějících financí na realizaci projektu 
Modernizace odborných učeben. Na tento projekt zpětně škola obdrží dotaci, avšak teprve po 
uhrazení všech výdajů v rámci projektu.  
 
Usnesení č. 5 – 5/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje poskytnutí zápůjčky ve výši 300.000,- Kč Mateřské 
škole a základní škole Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace.  
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Smlouvu o zápůjčce mezi Obcí Ostopovice a Mateřská 
škola a základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace a pověřuje 
starostu jejím podpisem. 
Hlasování: pro 13   proti 0   zdržel se  0 



 
 
ad 6) Rozpočtové opatření č. 8/2019 
Starosta obce seznámil zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. 8/2019. 
 
Usnesení č. 6 – 5/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2019 – viz. příloha č. 2 tohoto 
zápisu. 
Hlasování: pro 13   proti   0   zdržel se   0 
 
 
ad 7) Dohoda o narovnání ve věci prodeje pozemků p. č. 384/116 v k. ú. Nebovidy u Brna a 
p. č. 969/2, 969/3, 969/64, 969/67, 969/73 v k. ú. Ostopovice 
 
V průběhu plnění kupní smlouvy ze dne 10. 10. 2019 mezi Obcí Ostopovice a panem Josefem 
Malým se zjistilo, že v této smlouvě není dostatečně jasně upraven způsob odvodu DPH za 
prodávané pozemky. Z tohoto důvodu a po dohodě s kupujícím předkládá starosta návrh Dohody 
o narovnání, která jednoznačně upravuje způsob odvodu DPH. Dohoda nijak nemění výši kupní 
ceny, pouze upravuje, že DPH odvádí kupující namísto prodávajícího. 
 
Usnesení č. 7 – 5/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Dohodu o narovnání ve věci prodeje pozemků p. č. 
384/116 v k. ú. Nebovidy u Brna a p. č. 969/2, 969/3, 969/64, 969/67, 969/73 v k. ú. Ostopovice 
mezi Obcí Ostopovice a panem Josefem Malým a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Hlasování: pro 13   proti   0   zdržel se   0 
 
 
ad 8) Novelizace vyhlášek o místních poplatcích 
 
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 15. října 2019 novelu zákona č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích. Předmětnou novelou dochází k výrazným změnám zákona o 
místních poplatcích. Určité změny se v různé míře dotýkají každého z místních poplatků. Výše 
uvedená skutečnost se pak promítá do nutnosti zrušení či úprav stávajících obecně závazných 
vyhlášek o místních poplatcích ze strany obcí tak, aby s účinností od 1. ledna 2020 odpovídaly 
změněnému znění zákona o místních poplatcích. V této souvislosti Ministerstvo vnitra doporučuje 
obcím provedení revize jejich obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích a jejich 
nezbytných úprav. Starosta proto předkládá tři nové vyhlášky, které vycházejí z aktuálních vzorů, 
zveřejněných Ministerstvem vnitra. 
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nahrazuje Obecně 

závaznou vyhlášku č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 20. 12. 2013. 

 
Usnesení č. 8.1 – 5/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. 

Hlasování: pro 13   proti   0   zdržel se   0 
 



Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místním poplatku ze psů nahrazuje obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2008 o místním poplatku ze psů, ze dne 16.12. 2008. 
 
Usnesení č. 8.2 – 5/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/2019 o místním 

poplatku ze psů. 

Hlasování: pro 13   proti   0   zdržel se   0  

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

nahrazuje obecně závaznou vyhlášku č 1/2018, o místních poplatcích, ze dne 15. 3. 2018. 

 
Usnesení č. 8.3 – 5/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství. 
Hlasování: pro 13   proti   0   zdržel se   0 
 
 
ad 9) Modernizace obecní webové stránky 
 
V. Martinů předem rozeslal dotazník, ze kterého vyplynuly požadavky na úpravu webových 
stránek obce, které zároveň budou muset zohlednit legislativní požadavky (zpřístupnění stránek 
pro zrakově postižené).  
Bude nutno zvětšit kapacitu pro zajištění vyšší kvality příloh, zásadní je potřeba celkového 
zpřehlednění. Grafické řešení webu by mohlo zároveň korespondovat s grafickou úpravou 
obecního zpravodaje. Pro nabídku na nové řešení webu bude oslovena renomovaná firma – např. 
webhouse, na základě této nabídky bude do rozpočtu obce na rok 2020 vložena potřebná částka. 
 
 
ad 10) Různé 
 
Odměny členům komisí – nezastupitelům za rok 2019 
 
Usnesení č. 9.1 – 5/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje odměnu za rok 2019 členům komise kulturní – 
nezastupitelům ve výši 12 000,-Kč a členům komise životního prostředí – nezastupitelům 4000,-
Kč. 
Hlasování: pro 13   proti  0   zdržel se   0 
 
Příprava dotačních žádostí v roce 2020  
Starosta informuje zastupitele o 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 jednu žádost - „Sportovně – rekreační plocha 
U Dráhy“. Uzávěrka pro podávání žádostí je na konci února. 
 
Usnesení č. 9.2 – 5/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje podat žádost o dotaci z programu MMR-ČR: Podpora 
obnovy a rozvoje venkova (číslo výzvy 1/2020/117D8210) do DT 117d8210H (Podpora budování 
a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku) pro projekt „Sportovně-rekreační plocha U Dráhy 
v Ostopovicích.“ 
Hlasování: pro 13   proti 0   zdržel se 0 
 
 
 



Konkurz na ředitele MŠ a ZŠ Ostopovice 
Starosta informuje zastupitele, že na konci července 2020 skončí šestileté funkční období ředitele 
MŠ a ZŠ Ostopovice Petra Juráčka. Navrhuje proto zahájení přípravy konkurzu a informuje, že P. 
Juráček předběžně potvrdil zájem ucházet se v konkursu o tuto funkci na další šestileté období. 
 
Studie VRT na k.ú. Ostopovice 
Starosta informuje o jednání se zástupci Správy železniční dopravní cesty ve věci studie trasy 
Vysokorychlostní trati Praha-Brno-Ostrava, která, v případě realizace,  významným způsobem 
zasáhne katastrální území obce mezi dálnicí D1 a stávající železniční tratí Brno-Jihlava. 
Z hlediska omezení možných negativních vlivů musí být zpracována podrobná územní studie 
využití přilehlého území i širších vazeb a začlenění trati do krajiny s tím, že její financování bude 
požadováno po investorovi VRT. 
 
Obecní zpravodaj 
J. Šebánek apeluje na zastupitele, aby přispívali do obecního zpravodaje. Z diskuse zastupitelstva 
nicméně vyplynulo, že je základním tvůrcem obsahu vč. fotodokumentace z akcí atp. je i nadále 
redakční rada zpravodaje. 
 
ad 11) závěr 
Starosta se rozloučil se všemi přítomnými a ve 20.12 hod. ukončil zasedání. 
 
 
Zapsal dne 12. 12. 2019:  Boris Canov   …………………………… 
  
Ověřili:     Ilona Paulíková  …………………………… 
   
     Helena Havlišová            …………………………… 
 
Starosta obce:    Jan Symon        …………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1: 
 

Obec Ostopovice                                                           IČO 00282294           
U Kaple 260/5                                                                                DIČ CZ00282294 

 
ROZPOČTOVÉ   PROVIZORIUM   

OBCE  OSTOPOVICE  PRO  ROK  2020 
 
 
Rozpočtové provizorium pro rok 2020 je stanoveno dle zákona č. 250/2000 Sb.    o rozpočtových  
pravidlech  územních rozpočtů, § 13; v důsledku neschválení řádného rozpočtu obce před 
1.lednem daného roku.   
 
Rozpočtové hospodaření Obce Ostopovice se od 1. ledna 2020 do doby schválení rozpočtu bude 
řídit následujícími pravidly: 
Pravidla rozpočtového provizoria: 
 
1) příjmy budou naplňovány podle obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích, dále pak ze 
správních poplatků, daní, dotací a z vlastní hlavní činnosti obce, a  jejich příjem nebude nějak 
omezován, 
 
2) nejnutnější  výdaje (výdaje na nutné opravy a údržbu obecního majetku, mzdové náklady, 
výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu, víceúčelové budovy, sběrného  dvora,  výdaje 
spojené s výkonem státní správy, apod.)  budou financování  s přihlédnutím na hospodárnost a 
efektivnost vynakládání rozpočtových prostředků. Dále bude obec hradit řešení případné naléhavé 
havárie, 
 
3)  obec bude plnit  závazky vyplývající z již dříve uzavřených smluv,  
 
4) investiční akce započaté v roce 2019 jejichž financování přechází  do r. 2020 budou hrazeny 
dle přijatých faktur v souladu uzavřených smluv, 
 
5) financování řeší splátky úvěru u České spořitelny, a.s. ve výši 111 100 Kč/ měsíc 
 
6) výdaje, které budou pokryty z dotace nebo příspěvku ze SR nejsou omezeny, jejich čerpání je 
určeno konkrétními podmínkami poskytnuté dotace nebo příspěvku, 
 
7) obec poskytne příspěvek na provoz své vlastní příspěvkové organizaci MŠ a ZŠ Ostopovice ve 
výši max. 500 000 Kč. 
 
Po schválení rozpočtu se příjmy a výdaje v době rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji 
rozpočtu obce 2020  po jeho schválení. 
 
 
Vypracovala: Magda Jelínková 
V Ostopovicích  dne     27 .11. 2019 
 
 
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne  12. 12. 2020. 
 

MgA. Jan Symon 
starosta obce 

 
 



Příloha č. 2: 
 

 
  
 
 



Výpis z usnesení z 5. Zasedání zastupitelstva obce ze dne 12. 12. 2019 
 

 
Usnesení č. 1.1 – 5/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje za ověřovatelky zápisu o průběhu 5. zasedání 
zastupitelstva v roce 2019 Ilonu Paulíkovou a Helenu Havlišovou. 
Hlasování: pro    10     proti  0      zdržel se  2 
 
Usnesení č. 1.2 – 5/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje program zasedání zastupitelstva. 
Hlasování: pro   12   proti   0     zdržel se  0   
 
Usnesení č. 2 – 5/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí usnesení z jednání rady obce ze dne 31. 10., 21. 
11. a 9. 12. 2019. 
Hlasování: pro   12   proti  0   zdržel se  0 
 
Usnesení č. 3 – 5/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje vodné na rok 2020 ve výši 31,80Kč bez DPH a stočné 
na rok 2020 ve výši 41,80Kč bez DPH. 
Hlasování: pro 12   proti   0   zdržel se  0 
 
Usnesení č. 4 – 5/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Rozpočtové provizorium na rok 2020 - viz příloha č. 1 
tohoto zápisu. 
Hlasování: pro 12   proti  0   zdržel se   0 
 
Usnesení č. 5 – 5/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje poskytnutí zápůjčky ve výši 300.000,- Kč Mateřské 
škole a základní škole Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace.  
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Smlouvu o zápůjčce mezi Obcí Ostopovice a Mateřská 
škola a základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace a pověřuje 
starostu jejím podpisem. 
Hlasování: pro 13   proti 0   zdržel se  0 
 
Usnesení č. 6 – 5/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2019 – viz. příloha č. 2 tohoto 
zápisu. 
Hlasování: pro 13   proti   0   zdržel se   0 
 
Usnesení č. 7 – 5/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Dohodu o narovnání ve věci prodeje pozemků p. č. 
384/116 v k. ú. Nebovidy u Brna a p. č. 969/2, 969/3, 969/64, 969/67, 969/73 v k. ú. Ostopovice 
mezi Obcí Ostopovice a panem Josefem Malým a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Hlasování: pro 13   proti   0   zdržel se   0 
 
Usnesení č. 8.1 – 5/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. 

Hlasování: pro 13   proti   0   zdržel se   0 
 
 
 



Usnesení č. 8.2 – 5/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/2019 o místním 

poplatku ze psů. 

Hlasování: pro 13   proti   0   zdržel se   0 
 
Usnesení č. 8.3 – 5/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství. 
Hlasování: pro 13   proti   0   zdržel se   0 
 
Usnesení č. 9.1 – 5/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje odměnu za rok 2019 členům komise kulturní – 
nezastupitelům ve výši 12 000,-Kč a členům komise životního prostředí – nezastupitelům 4000,-
Kč. 
Hlasování: pro 13   proti  0   zdržel se   0 
 
Usnesení č. 9.2 – 5/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje podat žádost o dotaci z programu MMR-ČR: Podpora 
obnovy a rozvoje venkova (číslo výzvy 1/2020/117D8210) do DT 117d8210H (Podpora budování 
a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku) pro projekt „Sportovně-rekreační plocha U Dráhy 
v Ostopovicích.“ 
Hlasování: pro 13   proti 0   zdržel se 0 
 
 
 
 
Zapsal dne 12. 12. 2019:  Boris Canov   …………………………… 
  
Ověřili:     Ilona Paulíková  …………………………… 
   
     Helena Havlišová            …………………………… 
 
Starosta obce:    Jan Symon        …………………………… 
 

 


