
Obec Ostopovice 

5. ZASEDÁNÍ   ZASTUPITELSTVA   OBCE 
konané dne 13. 12. 2018 

 
 
Zápis 
Starosta obce zahájil 5. 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 5. 12. 2018 na úřední desce obecního úřadu, dále pak na infokanále kabelové 
televize, webových stránkách obce a vyhlášena místním rozhlasem.  
 
Přítomno: 11 zastupitelů 
Omluveni:  D. Šmídek, L. Polcar, V. Martinů, J. Kubíček ml. 
 
Zapisovatelkou  byla  jmenována Radka Švihálková. 
Starosta obce konstatuje, že zápis z ustavujícího zasedání v roce 2018 byl řádně ověřen a je 
vyložen k nahlédnutí.  
 
Za ověřovatele zápisu o průběhu 5. zasedání zastupitelstva obce byli navrženi B. Canov a P. 
Papajoanu, tito vyslovili s návrhem souhlas. 
 
Usnesení č. 1.1 – 5/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 5. zasedání 
zastupitelstva v roce 2018  B.Canova a P.Papajoanu. 
Hlasování: pro  11       proti  0     zdržel se  0 
 
 
Program: 
 

1. zahájení – technický bod 
2. zpráva o činnosti rady 
3. Rozpočtová opatření č. 7/2018 a 8/2018 
4. Rozpočet obce na rok 2019 
5. Vodné a stočné na rok 2019 
6. Koupě částí pozemků p.č. 524/1 a p.č. 523 v k.ú. Ostopovice 
7. různé  
8. závěr 

 
Starosta obce navrhuje doplnit program zastupitelstva o bod Kupní smlouva na pozemek p.č. 
1491/71 v k.ú. Ostopovice za bod č. 6 
 
Program: 

1. zahájení – technický bod 
2. zpráva o činnosti rady 
3. Rozpočtová opatření č. 7/2018 a 8/2018 
4. Rozpočet obce na rok 2019 
5. Vodné a stočné na rok 2019 
6. Koupě částí pozemků p.č. 524/1 a p.č. 523 v k.ú. Ostopovice 
7. Kupní smlouva na pozemek p.č. 1491/71 v k.ú. Ostopovice 
8. různé  
9. závěr 



Usnesení č. 1.2 – 5/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje upravený program zasedání zastupitelstva. 
Hlasování: pro  11    proti   0     zdržel se  0   
 
 
ad 2) Zpráva o činnosti rady 
Rada obce se sešla celkem 5krát a to v termínech 13. 9., 8. 10., 25. 10., 19. 11. a 3. 12. 2018. 
Zastupitelé obdrželi v písemné podobě veškerá usnesení z výše uvedených rad. Zastupitelé mají 
prostor k případným dotazům.  
 
Usnesení č. 2 – 5/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí usnesení z jednání rady obce ze dne 13. 9., 8. 
10., 25. 10., 19. 11. a 3. 12. 2018.  
Hlasování: pro  11      proti  0    zdržel se 0 
 

ad 3) Rozpočtové opatření č. 7/2018 a 8/2018 

Starosta  seznámil  zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. 7/2018, které bylo schváleno radou 
obce dne 8. 10. 2018 – viz.  příloha  č. 1 tohoto zápisu. 
 
Usnesení č. 3.1 – 5/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 7/2018. 
Hlasování: pro  11    proti  0   zdržel se 0   
 
 
Starosta  seznámil zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. 8/2018, které bylo schváleno radou 
obce dne 19. 11. 2018 – viz. příloha č. 2 tohoto zápisu. 
 
Usnesení č. 3.2 – 5/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 8/2018. 
Hlasování: pro 11    proti  0   zdržel se 0 
 
 
ad 4) Rozpočet obce na rok 2019 
Zastupitelé obdrželi vypracovaný Návrh rozpočtu na rok 2019. Návrh rozpočtu je od 28. 11. 2018 
zveřejněn na úřední desce obce. Účetní obce Magda Jelínková seznámila zastupitele obce 
s podrobnostmi rozpočtovaných příjmů, výdajů a financování. Dále sdělila přítomným, že je nutné 
doplnit výdajovou část rozpočtu na paragrafu 6402 – Finanční vypořádání minulých let o částku 
1 696 000 Kč jako finanční vypořádání přijaté dotace na výstavbu splaškové kanalizace v ul. 
Nová, a dotace na prezidentské volby, kdy čerpání dotací bylo v r. 2018, ale vyúčtování proběhne 
v roce 2019.  O tuto částku se poníží § 2212 – Silnice (1 000 000 Kč) a § 2321 – Odvádění a 
čištění odpadních vod (696 000 Kč) z plánované výstavby kanalizace a komunikace v ul. 
Družstevní. Celková výše výdajů se nezmění z původní výše 35 646 000 Kč. 
Příjmy   26 122 000,- Kč 
Výdaje  35 646 000,- Kč 
Financování    9 524 000,- Kč 
 
Usnesení č. 4.1 – 5/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje změnu Návrhu rozpočtu na r. 2019: na straně výdajů se 
navýší paragraf 6402 – Finanční vypořádání minulých let o částku 1 696 000 Kč a oproti tomu se 
sníží paragraf  2212 – Silnice o 1 000 000 Kč a paragraf  2321 – Odvádění a čištění odpadních 
vod o 696 000 Kč. 
Hlasování: pro 11    proti 0   zdržel se 0 
 
 



Usnesení č. 4.2 – 5/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice  schvaluje  Rozpočet obce na rok 2019 viz. příloha č. 3 tohoto 
zápisu včetně změn dle usnesení č. 4.1 – 5/2018. 
Hlasování: pro 11     proti 0   zdržel se 0 
 
 
Účetní obce dále seznámila zastupitele s Rozpočtem sociálního fondu na rok 2019: 
Příjmy celkem 81 000,- Kč 
Výdaje celkem         81 000,- Kč 
Finanční částka je zahrnuta v Rozpočtu obce na rok 2019 v paragrafu 6171 – činnost místní 
správy. 
 
Usnesení č. 4.3 – 5/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Rozpočet sociálního fondu na rok 2019.  
Hlasování: pro 11     proti   0    zdržel se  0 
 
 
ad 5) Vodné a stočné na rok 2019  
Zastupitelé obdrželi návrh na výši vodného a stočného na rok 2019. Cena stočného zůstává beze 
změn, navýšení je navrženo u vodného a to z 30,90Kč na 31,83Kč vč. DPH, tj. o 93 haléřů. 
Důvodem je dle provozovatele nárůst cen energií. 
 
Usnesení č. 5 – 5/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje vodné na rok 2019 ve výši 31,83 Kč včetně DPH a 
stočné na rok 2019 ve výši 44,60 Kč včetně DPH. 
Hlasování: pro 11    proti   0    zdržel se 0 
 
 
ad 6) Koupě částí pozemků p.č. 524/1 a p.č. 523 v k.ú. Ostopovice 
Jedná se o pozemky na ulici B. Němcové, při krajské komunikaci na místě asanovaných domů B. 
Němcové 7 a 9. Pozemky jsou nutné pro rozšíření chodníku podél komunikace. Kupní cena 
152.750,- Kč je stanovena jako cena obvyklá znaleckým posudkem Ing. Radima Novotného č. 
3205/48/2018. 
 
Usnesení č. 6 – 5/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje kupní smlouvu na pozemek p. č. 523/2, ostatní plocha o 
výměře 30 m2 v k.ú. Ostopovice a pozemek p. č. 524/10 , ostatní plocha o výměře 35 m2 v k.ú. 
Ostopovice, za kupní cenu 152.750,- Kč mezi Obcí Ostopovice, U Kaple 260/5, 66449, 
Ostopovice, IČ: 00282294 jako kupující a společností ZEBRONA s.r.o., se sídlem Brno, Lesná, 
Holubova 226/22, IČ: 03581411 jako prodávající a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Hlasování: pro 11    proti  0    zdržel se  0 
 
 
ad 7) Kupní smlouva na pozemek p.č. 1491/71 
Jedná se o pozemek p.č. 1491/71 v ulici Pod Vývozem a na něm ležící inženýrské sítě (vodovod, 
kanalizace splašková a dešťová a těleso komunikace). Smlouva se uzavírá v souladu se 
Smlouvou o vybudování a převodu dopravní a technické infrastruktury uzavřenou podle 
ustanovení §88 stavebního zákona ze dne 30. 3. 2017. Celková kupní cena 130 670,30Kč. 
 
Usnesení č. 7 – 5/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Kupní smlouvu na pozemek p.č. 1491/71 v k.ú. 
Ostopovice a na něm ležící inženýrské sítě, tj. vodovod, kanalizace splašková a dešťová a těleso 
komunikace mezi Obcí Ostopovice, U Kaple 260/5, 66449, Ostopovice, IČ: 00282294 jako kupující 
a společností Platea-real s.r.o. se sídlem Brno - Dolní Heršpice, Havránkova 94/49, PSČ 619 00, 



IČO: 293 77 889, jako prodávající, za celkovou kupní cenu 130 670,30Kč a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 
Hlasování: pro 11     proti  0     zdržel se 0  
  
19.30 hod. odchází R.Dobšíková. 
 
ad 8)  různé 
 
Filmové léto 2019 
Starosta seznamuje zastupitelstvo se žádostí Kinematografu bratří Čadíků při akci Filmové léto 
2019. Náklady na konání čtyřdenní akce jsou 28 800,-Kč. Akce se konala již 3x a zatím se 
potýkala s nízkou návštěvností, z části z důvodu špatného počasí v termínu konání. Starosta 
otevírá diskusi, zda akci pořádat i nadále? 
 
Usnesení č. 8 – 5/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice neschvaluje spolupráci obce s Kinematografem bratří Čadíků při 
akci Filmové léto 2019 
Hlasování: pro 10     proti 0   zdržel se 0  
 
 
 
P.Řehořka upozorňuje na neustále špatně parkující vůz DPD na parkovišti pod sokolovnou.  
 
J. Trčková navrhuje v příštím roce doplnit vánoční hvězdy a další vánoční osvětlení. 
 
 
ad 9) závěr 
Starosta se rozloučil se všemi přítomnými a ve 20.20 hod. ukončil zasedání. 
 
 
 
Zapsala dne 13. 12. 2018: Radka Švihálková               ………………………….. 
  
Ověřili:    Boris Canov    …………………………… 
   
    Pavel Papajoanu             …………………………… 
 
Starosta obce:   MgA. Jan Symon        …………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 



 
Příloha č. 2 

 



Příloha č.3 

 



 


