
Obec Ostopovice

1. ZASEDÁNÍ   ZASTUPITELSTVA   OBCE
konané dne 13. 3. 2008

Zápis

Starostka  obce  zahájila  1.  zasedání  Zastupitelstva  obce  Ostopovice  v roce  2008 
v 18.05 hod.

ad 1) Technický bod
Starostka  konstatovala,  že  informace  o  konání  zasedání  zastupitelstva  byla 
v souladu se zákonem zveřejněna od 5. 3. 2008 na úřední desce obecního úřadu, 
dále pak na infokanále kabelové televize a vyhlášena místním rozhlasem.

Přítomno: 11 členů
Omluveni: Pavel Hamřík, Mgr. Lenka Lebedová
Nepřítomen: Josef Matýšek, Ing. Zdeněk Kraus 

Zapisovatelkou byla jmenována ing. Radka Švihálková.
Starostka obce konstatuje, že zápis ze 7. zasedání v roce 2007 byl řádně ověřen a je 
vyložen k nahlédnutí.

Za ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání zastupitelstva obce byli navrženi Jitka 
Breineková a Jan Kubíček, tito vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.1.1. – 1/2008
Zastupitelstvo  obce  Ostopovice  schvaluje  za  ověřovatele  zápisu  o  průběhu  1. 
zasedání zastupitelstva obce Jitku Breinekovou a Jana Kubíčka.  
Hlasování: pro 11  proti 0     zdržel se 0

18.08 hod. přichází Josef Matýšek

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti rady obce
3. Stanovení vodného a stočného na období 4/2008 – 3/2009
4. Hospodářský výsledek hospodářské činnosti obce za rok 2007
5. Předpokládané výnosy a náklady na hospodářskou činnost na rok 2008
6. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Ostopovice za 2007
7. Závěrečný účet obce za rok 2007
8. Rozpočet obce na rok 2008
9. Zpráva Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci Ostopovice za rok 2007
10. Záměr obce směny pozemků - Podskalí
11. Záměr prodeje p.č. 1592 v k.ú. Ostopovice
12. Záměr prodeje p.č. 1598 v k.ú. Ostopovice
13. Kolaudace protihlukové stěny Brno – Starý Lískovec
14. Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání
15. Různé
16. Diskuze
17. Závěr
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Usnesení č.1.2. – 1/2008
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje navržený program zasedání zastupitelstva. 
Hlasování: pro 12  proti 0 zdržel se 0

ad 2) Zpráva o činnosti rady
Rada obce se od posledního zastupitelstva sešla 4x: 14. 1., 28. 1., 11. 2.,  25. 2. 
2008.                     
Místostarosta seznámil zastupitele s usneseními z těchto rad. 

18.12 hod. přichází ing. Zdeněk Kraus
18.17 hod. přichází Mgr. Lenka Lebedová

o p.  Žilková  se  dotazuje,  jaký  majetek  obce  se  dle  vyřazovacího  protokolu 
vyřazoval. Odpovídá starostka, že protokol navrhla inventarizační komise a je 
přiložen k zápisu. Pan místostarosta čte položky v seznamu ( studie zalesnění 
skládky, květovaná židle atd.)

Usnesení č. 2. – 1/2008
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí usnesení z jednání rady obce ze dne 
14. 1., 28. 1., 11. 2., 25. 2. 2008.
Hlasování: pro 14   proti 0 zdržel se 0

ad 3) Stanovení vodného a stočného na období 4/2008 – 3/2009
Zastupitelé obce obdrželi  návrh ceny vodného a stočného s propočtem jednotlivých 
nákladů vycházející  z nákladů v roce  2007.  Propočty  nákladů podrobně vysvětlila 
účetní obce Magda Jelínková.
Návrh: vodné – 20,58 Kč/m3 bez DPH; 22,43 Kč/m3 s DPH

stočné – 24,10 Kč/m3 bez DPH; 26,27 Kč/m3 s DPH
Celkem 48, 70 Kč/m3 s DPH

- p.Matýšek  se  dotazuje,  proč  se  o  tolik  zvedly  náklady  na  opravu  oproti 
loňskému  roku.  Odpovídá  účetní  obce,  že  jde  o  propočet  vydaný  Ing. 
Jeschem,  provozovatelem vodovodního a kanalizačního řadu,  jak vodovod, 
tak kanalizace vyžadují řadu oprav.

- p.Dobšík – proč jsou tak vysoké ztráty při výrobě vody. Starostka vysvětlila, 
kde k těmto ztrátám dochází – např. odkalování řadu, neoprávněné odběry 
vody zejména při nové výstavbě RD, dodávky do MŠ a ZŠ

Usnesení č. 3. – 1/2008
Zastupitelstvo  obce  Ostopovice  schvaluje  cenu  vodného  a  stočného  na  období 
4/2008 – 3/2009 ve výši:

o vodné – 20,58 Kč/m3 bez DPH
o stočné – 24,10 Kč/m3 bez DPH.

Hlasování: pro 14   proti 0   zdržel se 0

ad 4) Hospodářský výsledek hospodářské činnosti obce za rok 2007
Přednesla účetní obce Magda Jelínková - viz. příloha č. 1 tohoto zápisu.
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Usnesení č. 4. – 1/2008
Zastupitelstvo  obce  Ostopovice  schvaluje  Hospodářský  výsledek  hospodářské 
činnosti obce za rok 2007 - viz. příloha č. 1 tohoto zápisu.
Hlasování: pro 14   proti 0    zdržel se 0

ad 5) Předpokládané výnosy a náklady na hospodářskou činnost na rok 2008
Přednesla účetní obce Magda Jelínková - viz. příloha č. 2 tohoto zápisu

Usnesení č. 5. – 1/2008
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí Předpokládané výnosy a náklady na 
hospodářskou činnost na rok 2008 – viz. příloha č. 2 tohoto zápisu.
Hlasování: pro 14   proti 0 zdržel se  0

ad 6) Hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská a základní škola 
Ostopovice, p.o., za rok 2007
Dle dodaného materiálu ředitelkou školy PaedDr. Stanislavou Houzarovou přečetla 
účetní obce Magda Jelínková - viz. příloha č. 3 tohoto zápisu

Usnesení č. 6. – 1/2008
Zastupitelstvo  obce  Ostopovice  schvaluje  Hospodářský  výsledek  příspěvkové 
organizace MŠ a ZŠ Ostopovice, okres Brno – venkov, p. o.,  za rok 2007, který činí 
101  444,55  Kč  a  souhlasí  s převedením  této  částky  do  rezervního  fondu  p.o., 
z něhož budou pořízeny výškově nastavitelné lavice a židle– viz. příloha č. 3 tohoto 
zápisu.
Hlasování: pro 14 proti 0  zdržel se 0 
 

ad 7) Závěrečný účet obce za rok 2007
Závěrečný účet obce za rok 2007 přednesla účetní obce Magda Jelínková – viz 
příloha č. 4 tohoto zápisu.

- p.Matýšek upozorňuje na klesající hodnotu podílových listů
- starostka navrhla oslovit specialistu na finanční produkty, vše bude probráno 

na radě obce

Usnesení č. 7. – 1/2008
Zastupitelstvo  obce  Ostopovice  souhlasí  s celoročním  hospodařením bez  výhrad. 
Závěrečný účet viz. příloha č. 4 tohoto zápisu. 
Hlasování: pro 13 proti 0 zdržel se 1

ad 8) Rozpočet obce na rok 2008
Zastupitelé  obdrželi  vypracovaný návrh rozpočtu na rok 2008,  který  byl  společně 
zpracován radou obce a finančním výborem – viz příloha č. 5 tohoto zápisu.

- p.  Andrlová  upozorňuje  na  havarijní  stav  dešťové  kanalizace na  ulicích  U 
Kaple a  B. Němcové a ptá se, zda je s tímto počítáno v rozpočtu. Starostka 
odpovídá,  že  nejde  o  investice  nýbrž  o  opravy,  se  kterými  je  počítáno 
v Předpokládaných výnosech a nákladech na hospodářskou činnost  na rok 
2008.
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Usnesení č. 8. – 1/2008
Zastupitelstvo  obce  Ostopovice  schvaluje  Rozpočet  obce  na  rok  2008  dle 
zveřejněného návrhu ze dne 26. 2. 2008 – viz. příloha č. 5.
Hlasování: pro 14 proti 0 zdržel se 0

ad 9) Zpráva Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci Ostopovice za rok 2007
Dne 21. 1. 2008 byla doručena Policií České republiky, okresním ředitelstvím Brno – 
venkov, obvodním oddělením Rajhrad zpráva o bezpečnostní situaci za období od 
1.1. 2007 do 31.12. 2007. 
Paní starostka zastupitele seznámila s obsahem této zprávy:
celkem bylo v teritoriu obce Ostopovice spácháno 
- 22 trestných činů, z toho 13 neznámý pachatel, 9 známý pachatel
- 9 přestupků, z toho 3 neznámý pachatel, 6 známý pachatel. 
Dálo bylo v obci provedeno 14 různých dalších šetření (dožádání, zprávy o pověsti a 
to pro soudy, správní orgány, orgány policie apod.).
Spolupráce s obecním úřadem Ostopovice je na velmi dobré úrovni.

Usnesení č. 9. – 1/2008
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí  Zprávu Policie ČR o bezpečnostní 
situaci v obci Ostopovice za rok 2007.
Hlasování: pro 14 proti 0 zdržel se 0

o starostka upozornila na vzrůstající nápad trestné činnosti v obci, občané by 
měli být všímavější ke svému okolí

o p.Řehůřek navrhuje umístit  na účelovou komunikaci  Bosonožskou dopravní 
značku  „zákaz  vjezdu“,  protože  řada  lidí  tam  zajíždí  za  účelem  vyhození 
odpadů nebo stříhání „barborek“

o starostka  uvedla,  že  by  volila  raději  osazení  sloupky  tak,  aby  daná 
komunikace byla přístupná převážně pro pěší a cyklisty. Takováto omezení, 
dopravní značení a koneckonců i výsadba stromů či umístění laviček je nutno 
řešit s vlastníkem komunikace, kterým je stát potažmo Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových

ad 10) Záměr obce směny pozemků - Podskalí 
Jedná se o lokalitu v okolí  mlýna na Podskalí.  Dne 10. 3.  2008 pan Soustružník 
dodal na obecní úřad nabídku na směnu pozemků p.č. 1437/3, 1438/4, 1436/6 a 
1439/3  v k.  ú.  Ostopovice  za  pozemky  ve  vlastnictví  obce  p.č.  1442/1,  1447/3, 
1447/5, 1450/3 a 1480/8 v k. ú. Ostopovice.

Usnesení č. 10. – 1/2008  
Zastupitelstvo  obce  Ostopovice  schvaluje  směnu  obecních  pozemků  p.č.  1442/1, 
1447/3, 1447/5, 1450/3 a 1480/8 v k. ú. Ostopovice s pozemky nabídnutými panem 
Soustružníkem p.č. 1437/3, 1438/4, 1436/6 a 1439/3 v k. ú. Ostopovice nabídkou ze 
dne 10. 3. 2008.
Hlasování: pro 14 proti 0            zdržel se 0 

- p.Řehůřek se dotazuje kolik m2 směňuje obec a kolik p. Soustružník
- starostka odpovídá – obec 310 m2, pan Soustružník 386 m2.

ad 11) Záměr prodeje p.č. 1592
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Dne 4. 3. 2008 obdržel obecní úřad nabídku k odkoupení pozemku p.č. 1592 v k.ú. 
Ostopovice  o  výměře  18  m2  od  Bohumila  a  Bohuslavy  Rampulových,  bytem 
Dillingerova 24, Brno. Jedná se o pozemek pod jejich garáží.

Usnesení č. 11. – 1/2008
Zastupitelstvo  obce  Ostopovice  schvaluje  prodej  pozemku  p.  č.  1592  v  k.  ú. 
Ostopovice  Bohumilovi a Bohuslavě Rampulovým, bytem Dillingerova 24, Brno dle 
jejich nabídky ze dne 4. 3. 2008. 
Hlasování: pro  14 proti 0 zdržel se 0  

ad 12) Záměr prodeje p.č. 1598
Dne 6. 3. 2008 obdržel obecní úřad nabídku k odkoupení pozemku p.č. 1598 v k.ú. 
Ostopovice o výměře 19 m2 od p. Milana Kedy, bytem Osvobození 3, Ostopovice. 
Jedná se o pozemek pod jeho garáží.

Usnesení č. 12. – 1/2008
Zastupitelstvo  obce  Ostopovice  schvaluje  prodej  pozemku  p.  č.  1598  v  k.  ú. 
Ostopovice  p. Milanu Kedovi, bytem Osvobození 3, Ostopovice dle jeho nabídky ze 
dne 6. 3. 2008. 
Hlasování: pro 14 proti 0 zdržel se 0  

ad 13) Kolaudace protihlukové stěny Brno – Starý Lískovec
Dne 30. 1. 2008 proběhlo místní šetření v rámci kolaudačního řízení protihlukových 
stěn v Brně – Starém Lískovci. Obec byla pozvána pouze jako dotčená obec, protože 
nebyla  účastníkem  kolaudačního  řízení  (obec  byla  pouze  účastníkem  územního 
řízení). Přesto starostka obce vyjádřila nesouhlas s kolaudací s odůvodněním:

1. kontrolní  měření  hluku  nebylo  provedeno  ve  všech  bodech  jako  výchozí 
měření

2. v rodinném domě na ul. Družstevní 17 (starý mlýn ve Starém Lískovci) došlo 
k prokazatelnému  překročení  hlukových  limitů  viz  hlukové  měření,  investor 
stavby musí učinit opatření, která hluk eliminují (výměna oken, úprava fasády).

Dne  19.  2.  2008  obdržela  obec  kolaudační  rozhodnutí  této  stavby,  kde  jsou 
požadavky Obce Ostopovice uvedeny,  vyhověno bylo pouze druhému, investor je 
povinen tato nápravná opatření realizovat do 30. 6. 2008. 

ad 14) Rozšíření dálnice D 1 na šestipruhové uspořádání
Starostka informovala o probíhajícím zpracovávání dokumentace pro územní řízení 
k akci Rozšíření D1 na šestipruhové uspořádání. Starostka požaduje v úseku kolem 
obce 7 m pohltivé protihlukové stěny v obou krajnicích na horním okraji zaklopené a 
6 m oboustranně pohltivou protihlukovou stěnu mezi   jízdními  pruhy. Zpracovaný 
hlukový  model  ukazuje  obec  v zelených  číslech,  mělo  by  tedy  dojít  ke  zlepšení 
hlukové zátěže v obci.

o p.  Andrlová  má  dotaz,  zda  Město  Brno  změnilo  názor,  že  za  její  funkce 
starostky nechtělo přistoupit na rozšíření dálnice D1

o starostka odpovídá, že zřejmě ano, když má rozšíření v územním plánu

ad 15) Různé
o starostka  přečetla  dopis  ing.  Leony Novotné,  který  se  týkal  dopravního 

značení na ul. U Kaple a její žádosti o udělení výjimky ze zákazu vjezdu 
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vozidel  nad  3,5t.  Starostka  seznámila  zastupitele  se  stanovením 
dopravního  značení,  které  stanovil  Městský  úřad  Šlapanice,  odbor 
dopravy, s ohledem na obavy obce z možného poškození kanalizace, ta je 
zde vysoko ložená a navíc na návsi chybí povrchová úprava. Následně 
přečetla  starostka  vyjádření  ing.  Jesche,  který  doporučuje  omezení 
hmotnosti vozidel na maximální hmotnost 3,5t. Dále starostka seznámila 
zastupitele  s možností  sepsání  Dohody  o  vzájemné  úpravě  vztahů 
v souvislosti se stavbou při nadměrném zatěžování komunikací a vzniku 
škod na komunikacích mezi obcí a investorem, kdy by se investor zavázal 
k úhradě všech škod způsobených na komunikaci.

  
Usnesení č. 15.1.– 1/2008
Zastupitelstvo obce Ostopovice neschvaluje udělení výjimky z dopravního značení tj. 
povolení vjezdu vozidel nad 3,5t z důvodů možného poškození nového kanalizačního 
řadu.  
Hlasování: pro 14 proti 0 zdržel se 0  

Usnesení č. 15.2. – 1/2008
Zastupitelstvo obce Ostopovice souhlasí se sepsáním Dohody o vzájemné úpravě 
vztahů v souvislosti se stavbou při nadměrném zatěžování komunikací a vzniku škod 
na komunikacích mezi Obcí Ostopovice a ing. Leonou Novotnou.
Hlasování: pro 0 proti 14 zdržel se 0  

ad 16) Diskuse
- p.  Žilková – jak  je  to  s pozemkem p.  Košťálové,  která je  na zasedání  též 

přítomna. Starostka odpovídá, že s p. Košťálová je v pravidelném kontaktu a 
informuje ji. Rada obce rozhodla, že ke změně bude přistoupeno po schválení 
Studie  zklidnění  zastupitelstvem,  která  dané  území  taktéž  řeší  a  zahájení 
projednávání územní rezervy pro obchvat obce.

- p.Dejlová navrhuje, zda by se nemohlo omezit stání aut na hlavním tahu obcí, 
před školou je velmi nebezpečno kvůli uzavírce Bosonoh.

- p.Kubíček – zda by některé spoje nemohli  zajíždět  až na konečnou na ul. 
Osvobození.

- starostka  obce  popisuje  situaci  okolo  uzavírky  ul.  Pražská  v Bosonohách. 
Přibližně  před  rokem  proběhlo  první  jednání  o  uzavírce.  Oficiální  trasa 
objížďky byla navržena přes Kohoutovice, byl domluven zákaz vjezdu do obce 
vozům nad 6t ze všech směrů. Dne 5. 3. 2008 proběhlo jednání k uzavírce na 
MMB,  na  jednání  byl  za  obec  ing.  Kraus.  Dne  11.  3.  2008 bylo  na  obec 
doručeno rozhodnutí Magistrátu města Brna o uzavírce, které nereflektovalo 
domluvený zákaz vjezdu vozů nad 6t  ze  směru  od Brna.  Rozhodnutí  bylo 
doručeno v den samotné uzavírky. Obratem začala starostka řešit  situaci tj. 
enormně zvýšenou dopravu v obci a zejména problém s přecházením dětí u 
školy.

a) vyzvala  ředitelku  školy,  aby  řešila  akutní  situaci  a  zajistila  pomoc 
s přecházením dětí

b) požádala  Policii  ČR  OOD  Rajhrad  o  asistenci  v obci  a  pomoc  dětem  při 
přecházení  vozovky  v ranních  hodinách,  odpověď  –  možnosti  policie  jsou 
limitované, pokud to půjde vyšle hlídku

c) požádala  dopravní  policii  Brno  –  venkov  o  zajištění  bezpečnosti  silničního 
provozu a o asistenci před školou, odpověď – možnosti policie jsou omezené, 
pokud to půjde vyšle hlídku
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d) požádala  o  placenou  asistenci  před  školou  městskou  policii,  odpověď: 
městská policie má působnost pouze na území Brna, uzavření veřejnoprávní 
smlouvy trvá min. 6 měsíců a záleží na primátorovi

e) volala  na  MMB,  odbor  dopravy,  jak  mohlo  dojít  k vyloučení  zákazu vjezdu 
vozidel nad 6t z rozhodnutí, proč bylo rozhodnutí o uzavírce doručeno v den 
uzavírky atd.,  odpověď – museli  vydat  urychleně rozhodnutí.  Obec zvažuje 
podání odvolání proti tomuto rozhodnutí.

f) požádala  KrÚ  JmK  jako  vlastníka  komunikace  o  zajištění  bezpečnosti  na 
komunikaci  zejména  před  školou  např.  nastříkání  přechodu,  odpověď  –  o 
komunikace má ve správě SÚS JmK

g) požádala  SÚS  o  opatření  na  komunikaci  s ohledem  na  uzavírku 
v Bosonohách,  odpověď  –  nemají  finanční  prostředky,  přechod  by  snad 
nastříkali,  osvětlení  k němu  a  obrubníky  musí  zajistit  obec,  na  přechod  je 
potřeba povolení

h) podala žádost o povolení přechodu na MěÚ Šlapanice
i) IDS, starostka si  stěžovala na zrušení spojů,  vynechání spoje po 22:00 ve 

směru  z obce,  strhané  či  nevylepené  nebo  špatně  vylepené  jízdní  řády  a 
zejména na vynechání zastávky – smyčky, což má velmi negativní dopad na 
zajištění dopravní obslužnosti řady občanů. Zástupce firmy Kordis přislíbil, že 
vše prověří a navrhne nápravu. Nadále bude zhoršená situace řešena.

- Ing. Andrlová 
– dotaz na náhradu programů na KT. Odpověď: v obci mezi účastníky KT 

proběhne anketa. 
– kdy budou umístěny uliční cedule na domy – pracuje se na tom.
– jak to vypadá s dopravní studií na zklidnění průtahu obcí, 5. 12. 2007 

poslala  připomínky.  Upozorňuje  zastupitele,  že  za  autobusy,  pokud 
budou v obci  vystavěny ostrůvky,  se bude tvořit  popojíždějící  kolona 
aut,  tudíž  naroste  prašnost,  hlučnost,  výfukové  plyny.  Starostka 
odpovídá,  že  všechny  připomínky  projektanti  zapracovali,  některé 
ovšem museli zamítnout, do každé nemovitosti se pochopitelně majitelé 
autem dostanou. Nyní se studie bude projednávat s dotčenými orgány, 
a pak přijde opět do zastupitelstva na projednání.

–  na dětském hřišti by se měly opravit koše na basketbal
– upozorňuje,  že  směnné  smlouvy  na  pozemky  na  cestě  k vodojemu, 

které se vkládaly do KN v době, kdy byla ve funkci, jsou na KN špatně 
zapsány. Ing. Kraus o problému ví a pracuje na nápravě. Starostka se 
ohradila, že o problému nebyla informována.

- p.  Symon  informuje   zastupitele  o   jiné  možnosti   odstraňování  psích 
exkrementů:   papírový  sáček  s  lopatičkou v ceně 0,80  Kč/sáček   +  stojan 
v ceně 400,- Kč. Dále zve všechny přítomné dne 29. 3. 2008 na brigádu na 
staré dálnici, která bude pokračovat Kuličkiádou.

- starostka zastupitelům oznamuje, že dne 13. 3. 2008 podala rezignaci na svoji 
funkci Kristina Navrátilová, současně rezignoval Radim Šmídek na náhradníka 
a tak se novou členkou zastupitelkou od pátku 14. 3. 2008 stává paní Eva 
Badalová, která na příštím zasedání zastupitelstva obce složí slib.

ad 17) Závěr
Starostka se rozloučila se všemi přítomnými a ve 21.05 hod. ukončila zasedání.
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Zapsal:   Ing. Radka Švihálková

Ověřil:   Jitka Breineková  

    Jan Kubíček

    Mgr. Zuzana Benešová – starostka obce
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