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Obec Ostopovice 

2. ZASEDÁNÍ   ZASTUPITELSTVA   OBCE 
konané dne 14. června 2018 

 
 
Zápis 
Starosta obce zahájil 2. 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. 5. 2018 na úřední desce obecního úřadu, dále pak na infokanále kabelové 
televize, webových stránkách obce a vyhlášena místním rozhlasem.  
 
Přítomno: 10 zastupitelů 
Omluveni:  Lukáš Hanák, Petr Vlach, Petr Polcar, Jan Kubíček, ml. 
Nepřítomni: Petr Řehořka 
 
Zapisovatelem byl jmenován Ladislav Polcar. 
Starosta obce konstatuje, že zápis z 1. zasedání v roce 2018 byl řádně ověřen a je vyložen 
k nahlédnutí.  
 
Za ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání zastupitelstva obce byli navrženi Pavel Papajoanu 
a Boris Canov, tito vyslovili s návrhem souhlas. 
 
Usnesení č.1.1 – 2/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání 
zastupitelstva v roce 2018 Pavla Papajoanu a Borise Canova. 
Hlasování: pro 10   proti  0   zdržel se   0 
 
Program: 

1. Zahájení – technický bod 
2. Zpráva o činnosti rady 
3. Rozpočtová opatření č. 6/2017 a 3/2018 
4. Závěrečný účet obce za rok 2017 
5. Účetní závěrka obce za rok 2017 
6. Hřbitov Troubsko – investiční příspěvek na kolumbárium 
7. Finanční dar – Římskokatolická farnost Troubsko 
8. Individuální dotace – Včelařský spolek ve Střelicích 
9. Rozpočtová opatření č. 4/2018 
10. Obnova zeleně v parku U Kaple 
11. Různé 
12. Závěr 

 
Starosta obce navrhuje úpravu názvu bodu č. 8 vypuštěním části za pomlčkou. Nový název 
bodu je „Individuální dotace“ 
 
Program: 

1. Zahájení – technický bod 
2. Zpráva o činnosti rady 
3. Rozpočtová opatření č. 6/2017 a 3/2018 
4. Závěrečný účet obce za rok 2017 
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5. Účetní závěrka obce za rok 2017 
6. Hřbitov Troubsko – investiční příspěvek na kolumbárium 
7. Finanční dar – Římskokatolická farnost Troubsko 
8. Individuální dotace  
9. Rozpočtová opatření č. 4/2018 
10. Obnova zeleně v parku U Kaple 
11. Různé 
12. Závěr 

 
Usnesení č. 1. 2 – 2/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje upravený program zasedání zastupitelstva. 
Hlasování: pro 10  proti    0     zdržel se    0   
 
ad 2) Zpráva o činnosti rady 
Rada obce se sešla celkem 6x a to v termínech 15. 3., 4. 4., 9. 4., 19. 4., 10. 5. a 31. 5. 2018. 
Zastupitelé obdrželi v písemné podobě veškerá usnesení z výše uvedených rad. Zastupitelé 
mají prostor k případným dotazům.  
 
Usnesení č. 2 – 2/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí usnesení z jednání rady obce ze dne 15. 3., 4. 
4., 9. 4., 19. 4., 10. 5. a 31. 5. 2018.  
Hlasování: pro 10    proti    0    zdržel se  0 

ad 3) Rozpočtová opatření č. 6/2017 a 3/2018 

Účetní obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 6/2017 – viz. příloha č. 1 tohoto 
zápisu. Při kontrole hospodaření bylo zjištěno, že toto opatření nebylo projednáno 
zastupitelstvem obce, proto je předkládáno až nyní. Toto rozpočtové opatření bylo schváleno již 
Radou obce č. 15/2017 na zasedání, konaném dne 19. 10. 2017. 
 
Usnesení č. 3.1 – 2/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 6/2017 – viz příloha č. 
1 tohoto zápisu. 
Hlasování: pro 10  proti   0   zdržel se  0 
 
Účetní obce dále seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 3/2018, které bylo 
schváleno radou obce na zasedání č. 8/2018, konaném dne 19.4.2018 – viz. příloha č. 2 tohoto 
zápisu. 
 
Usnesení č. 3.2 – 2/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 3/2018 – viz příloha č. 
2 tohoto zápisu. 
Hlasování: pro 10  proti   0   zdržel se  0 
 
ad 4) Závěrečný účet obce za rok 2017  
Účetní obce Magda Jelínková shrnuje pro zastupitele obsah Návrhu závěrečného účtu obce za 
rok 2017 a doplňuje informaci o přijaté investiční dotaci od JMK na akci Splašková kanalizace 
ul. Nová ve výši 4.901.500 Kč, informace bude zapracována do tabulky Návrhu závěrečného 
účtu str. 3 Přijaté dotace. O dotaci bylo řádně účtováno. Návrh závěrečného účtu obce byl 
řádně vyvěšen na úřední desce s dálkovým přístupem včetně příloh v zákonné lhůtě 15-ti dnů 
před jeho schvalováním.  
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Usnesení č. 4 – 2/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje celoroční hospodaření obce a Návrh závěrečného 
účtu obce za rok 2017, doplněný o informaci o přijaté investiční dotaci od JMK na akci 
Splašková kanalizace ul. Nová ve výši 4.901.500 Kč,  včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce s výhradou, kdy při přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny chyby a 
nedostatky. Dále  zastupitelstvo přijímá ve smyslu ustanovení § 13 odst.1 písm.b) a odst. 2) 
zákona č. 420/2004  Sb., o přezkoumání hospodaření územních celků  Opatření k nápravě 
chyb a nedostatků uvedených v této zprávě  (viz příloha č. 3 tohoto zápisu) a zadává 15-ti denní 
lhůtu pro zaslání písemné zprávy o plnění přijatých systémových opatření Krajskému úřadu 
JMK nejpozději do 29. 6. 2018. 
Hlasování: pro 10  proti 0   zdržel se 0 
 
ad 5) Účetní závěrka obce za rok 2017 
Účetní obce Magda Jelínková seznamuje zastupitele s účetní závěrkou za rok 2017. Veškeré 
materiály obsažené v účetní závěrce obdrželi jednotliví členové zastupitelstva elektronicky a 
nenavrhují zastupitelstvu další doplnění materiálů. 
 
Usnesení č.5 – 2/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje  Účetní závěrku za rok 2017 a hospodářský výsledek 
– viz Protokol o schvalování účetní závěrky – příloha č. 4 tohoto zápisu. 
Hlasování: pro 10  proti 0   zdržel se 0 
 
ad 6) Hřbitov Troubsko – investiční příspěvek na kolumbárium 
Jedná se o investiční příspěvek na vybudování nového kolumbária na hřbitově v Troubsku ve 
výši 19% z celkových nákladů 853 783,-Kč tj. 162.219,- Kč. 
 
Usnesení č. 6 – 2/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku na 
kolumbárium na hřbitově v Troubsku ve výši 162.219,- Kč mezi Obcí Troubsko, Zámecká 150/8, 
664 41 Troubsko, zastoupenou p.Irenou Kynclovou, starostkou obce  a Obcí Ostopovice, U 
Kaple 260/5, 664 49 Ostopovice  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
Hlasování: pro 10  proti     0  zdržel se   0 
 
ad 7) Finanční dar – Římskokatolická farnost Troubsko 
Jedná se o finanční dar ve výši 180.000,- Kč, který bude použit v souvislosti s probíhající 
opravou kaple v Ostopovicích Římskokatolickou farností v Troubsku. 
 
Usnesení č. 7 – 2/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Darovací smlouvu na finanční dar ve výši 180.000,- 
Kč mezi Obcí Ostopovice, U Kaple 260/5, 664 49 Ostopovice, jako dárcem a Římskokatolickou 
farností Troubsko, Úzká, 664 41 Troubsko, zastoupenou Mons. Františkem Koutným, farářem, 
jako obdarovanou, a pověřuje starostu podpisem této darovací smlouvy.   
Hlasování: pro 10   proti   0   zdržel se  0 
 
ad 8) Individuální dotace 
Starosta seznamuje přítomné zastupitele s doručenou žádostí od Včelařského spolku ve 
Střelicích u Brna, se sídlem Náměstí Svobody 111/1, 664 47 Střelice u Brna, zastoupeného 
jednatelem Ing. Pavlem Kapounem. Požadovaná částka na rok 2018 je ve výši 5.000,- Kč. 
 
Usnesení č. 8.1 – 2/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje individuální dotaci na rok 2018 ve výši 5.000,- Kč pro 
Včelařský spolek ve Střelicích u Brna, se sídlem Náměstí Svobody 111/1, 664 47 Střelice u 
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Brna. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu obce Ostopovice a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Hlasování: pro  10   proti  0   zdržel se   0 
 
Další doručená žádost je od  spolku LuckyCats,  z.s., se sídlem U Dráhy 414/3, 664 49 
Ostopovice, zastoupený předsedkyní spolku Lucií Pokorovou. Jedná se o útulek pro kočky, 
který nejen na území naší obce zajišťuje odchyt, veterinární péči a hledání domovů pro toulavé 
a opuštěné kočky. Požadovaná částka na rok 2018 je ve výši 10.000,- Kč. 
Následně probíhá diskuse o výši dotace. Starosta uvádí, že obec se spolkem už v minulosti 
spolupracovala při umístění nalezených koček a že působení spolku v obci považuje za 
přínosné. 
 
Usnesení č. 8.2 – 2/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje individuální dotaci na rok 2018 ve výši 10.000,- Kč 
pro LuckyCats,  z.s., se sídlem U Dráhy 414/3, 664 49 Ostopovice, zastoupený předsedou 
spolku Lucií Pokorovou. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí 
individuální dotace z rozpočtu obce Ostopovice a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Hlasování: pro  7   proti  3   zdržel se   0 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Starosta navrhuje s ohledem na předchozí diskusi nové usnesení s výší dotace 5.000,-Kč.  
 
Usnesení č. 8.3 – 2/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje individuální dotaci na rok 2018 ve výši 5.000,- Kč pro 
LuckyCats,  z.s., se sídlem U Dráhy 414/3, 664 49 Ostopovice, zastoupený předsedou spolku 
Lucií Pokorovou. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí 
individuální dotace z rozpočtu obce Ostopovice a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Hlasování: pro  10   proti  0   zdržel se   0 
 
 
ad 9) Rozpočtové opatření č. 4/2018 
Účetní obce dále seznámila zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. 4/2018 – viz. příloha č. 5 
tohoto zápisu. 
 
Usnesení č. 9 – 2/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2018 – viz příloha č. 5 
tohoto zápisu. 
Hlasování: pro 10  proti   0  zdržel se 0 
 
19.15 hod přišel Petr Řehořka. 
 
ad 10) Obnova zeleně v parku U Kaple 
Starosta seznamuje zastupitelstvo s projektovou dokumentací na dosadbu zeleně v obci, 
konkrétně v parcích U Kaple a na ulici Osvobození. Informuje také o závěrech odborného 
posudku na stav lip v parku U Kaple, zpracovaný Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, 
Regionální pracoviště Jižní Morava. Dle posudku by mělo dojít k ponechání 3 ks lip a k 
pokácení 4 ks lip z důvodu zbytkové vitality a zhoršené stability. Projekt počítá s nahrazením 
stávajících lip lípami novými s výjimkou centrálního místa v parku, uprostřed kruhové lavičky, 
kam navrhuje vysazení platanu. 
Po diskusi se zastupitelé shodují, že na podzim letošního roku budou pokáceny dvě lípy, které 
jsou v nejhorším stavu a vysazeny nové stromy, kde to prostor umožňuje. Zbylé dva stromy 
budou pokáceny později, nejlépe po zakořenění nově vysazených stromů. 
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Usnesení č. 10 – 2/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí „Odborné stanovisko ve věci posouzení lip 
v parku U Kaple“, zpracované Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR ze dne 8.6.2018 a 
schvaluje obnovu zeleně v parku U Kaple dle návrhu Ing. P. Förchgotta z března 2018. 
Hlasování: pro 11  proti   0  zdržel se 0 
 
 
ad 11) Různé 
Starosta referuje o stavu přípravy projektu splaškové kanalizace a komunikace na ulici 
Družstevní. Z důvodu avizovaného nedostatku stavebních kapacit bude zahájení stavby 
odloženo na březen 2019 s tím, že výběrové řízení na dodavatele stavby proběhne na podzim 
2018. 
 
Proběhla rekapitulace přípravy na mladé hody. V souvislosti s uzavřením dopravy na ulici 
Osvobození (část od vjezdu na sokolovnu po ulici Uzavřená) od čtvrtka 21.6. do pondělí 25.6. 
budou v tomto termínu autobusy končící na smyčce Osvobození odkloněny na ulici Družstevní. 
 
Starosta informuje o úspěchu obce v soutěži Vesnice roku, kde Ostopovice uspěly v krajském 
kole a postupují do celostátního finále. Krajská hodnotitelská komise udělila Ostopovicím tzv. 
Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí. Kromě této ceny obec obdržela ještě 
Mimořádné ocenění za mezigenerační předávání místního folkloru a speciální ocenění 
v Jihomoravském kraji – 2. místo v kategorii Jihomoravský krajáč za lokální specialitu - 
Ostopovické hodové buchtičky.  
 
Anketa – posílení autobusových spojů IDS. Starosta navrhuje uspořádat anketu pro zjištění 
požadavků na úpravu jízdního řádu připravovaného od září. Požadavky je možné zasílat na 
email: starosta@ostopovice.cz. 
 
Územní plán obce – starosta informuje o průběhu prací na návrhu s tím, že jeho veřejné 
projednání se předpokládá v podzimních měsících. 
 
Vedoucí údržby obce seznamuje zastupitele s návrhem na nákup nového malotraktoru. Bude 
proveden průzkum trhu a předložen návrh vhodných strojů. Základní požadavek je na 
malotraktor do 3,5 t, s možností využití stávajícího příslušenství a dostatečným výkonem. 

 
ad 12) závěr 
Starosta se rozloučil se všemi přítomnými a v 20:45 hod. ukončil zasedání. 
 
 
 
Zapsal dne 14. 6. 2018:  Ladislav Polcar              ………………………….. 
  
Ověřili:    Pavel Papajoanu  …………………………… 
   
    Boris Canov             …………………………… 
 
Starosta obce:   MgA. Jan Symon       …………………………… 
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Příloha č. 1: 
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Příloha č. 2: 
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Příloha č. 3: 
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Příloha č. 4:              
Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2017 

 
dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných 
účetních jednotek 
 
Identifikace schvalované účetní závěrky:  
Účetní závěrka  sestavená k 31.12.2017  
Za účetní jednotku: Obec Ostopovice, IČ: 00282294, DIČ CZ00282294 
 
Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 14. června 2018 
 
Identifikace rozhodujících osob:  
Zastupitelstvo obce Ostopovice ve složení 10 přítomných členů na veřejném zasedání  ZO dne  14. 6. 
2018  
MgA. Jan Symon,  Pavel Papajoanu, Ing.arch. Boris Canov, Jan Kubíček,   Ing.arch. Petr Šuman,  Mgr. 
Petr Martinů, Ing. David Šmídek,  Ondřej Tomašovič, Ing. Ladislav Polcar, Luboš Dobšík. 
 
Zastupitelstvo obce Ostopovice bylo informováno o hospodářském výsledku za r. 2017  hlavní i 
hospodářské činnosti. 
 
Výrok o schválení účetní závěrky:  
Zastupitelstvo obce Ostopovice nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených 
podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční 
situace účetní jednotky v souvislosti s účetními záznamy provedenými do následujícího účetního období,  
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2017 obce Ostopovice usnesením č. 5 – 2/2018 
 
Ke schválení byly předloženy tyto doklady: 

- Rozvaha 
- Výkaz zisku a ztrát 
- Příloha účetní jednotky 
- Závěrečná inventarizační zpráva 
- Zpráva o finanční kontrole za Obec  Ostopovice        
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 
- Zpráva k sestavení státního závěrečného účtu 
- Opatření k odstranění nedostatků zjištěných přezkumem hospodaření obce za r. 2017  

 
Další podklady pro schválení účetní jednotky nebyly ze strany zastupitelstva obce požadovány. 
 
Součástí účetní závěrky je i schválení hospodářského výsledku:  
HV za rok 2017      
- hlavní činnosti je zisk ve výši                        10 543 364,23   Kč  
- hospodářské činnosti je zisk ve výši                 933 088,74   Kč    
   
Hlasování:  
Pro:         10                                   Proti:      0                               Zdržel se:     0 
                          
Vyjádření účetní jednotky k výroku:  
 
Bez připomínek 
 
V Ostopovicích dne  14. 6. 2018 
 
 
 
                                                                                      MgA. Jan Symon 
                                                                                         Starosta obce 
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Příloha č. 5: 

 


