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Obec Ostopovice 

1. ZASEDÁNÍ   ZASTUPITELSTVA   OBCE 
konané dne 15. března 2018 

 
 
Zápis 
Starosta obce zahájil 1. 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 7. 3. 2018 na úřední desce obecního úřadu, dále pak na infokanále kabelové 
televize, webových stránkách obce a vyhlášena místním rozhlasem.  
 
Přítomno:  9 zastupitelů 
Omluveni:  Luboš Dobšík, Boris Canov, Petr Martinů, Petr Řehořka, David Šmídek  
 
Zapisovatelem zápisu byl jmenován Ladislav Polcar. 
Starosta obce konstatuje, že zápis z 5. zasedání v roce 2017 byl řádně ověřen a je vyložen 
k nahlédnutí.  
 
Za ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání zastupitelstva obce byli navrženi Pavel Papajoanu 
a Ondřej Tomašovič, tito vyslovili s návrhem souhlas. 
 
Usnesení č.1.1 – 1/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání 
zastupitelstva Pavla Papajoanu a Ondřeje Tomašoviče 
Hlasování: pro 9   proti  0   zdržel se   0 
 
18:08 příšel Petr Polcar 
 
Program: 

1. zahájení – technický bod 
2. zpráva o činnosti rady 
3. Rozpočtové opatření č. 1/2018 a 2/2018 
4. Individuální dotace z rozpočtu obce 
5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místních poplatcích 
6. Prodej pozemku p.č. 1244/2 v k.ú. Ostopovice 
7. Volba přísedícího k Okresnímu soudu Brno - venkov 
8. Volba zástupců zřizovatele do školské rady MŠ a ZŠ Ostopovice 
9. různé 
10. závěr 

 
Usnesení č. 1. 2 – 1/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje 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 15.12. a 29.12.2017 a 11.1., 31.1., 22.2. a 
8.3.2018. Zastupitelé obdrželi v písemné podobě veškerá usnesení z výše uvedených rad 
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s výjimkou rady z 8.3. Tyto usnesení starosta přečetl. Zastupitelé mají prostor k případným 
dotazům.  
 
Lukáš Hanák vznesl dotaz na usnesení rady obce ve věci prominutí pohledávky obce vůči panu 
K. Svitavskému z let 2006 a 2007 za vodné a stočné. Starosta odpovídá, že pan Svitavský část 
dlužné částky zaplatil, zbytek by byl vymahatelný pouze soudním sporem. Rada toto odmítla. 
 
Petr Šuman vznesl dotaz na usnesení schvalující cenovou nabídku na opravu chodníku na ulici 
Osvobození mezi RD Osvobození 8 a ulicí Uzavřená, zda a kdy se bude realizovat. Starosta 
odpovídá, že ano, předpokládaný termín je v jarních měsících a upřesnil rozsah. 
 
Usnesení č. 2 – 1/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí usnesení z jednání rady obce ze dne 15.12. a 
29.12.2017 a 11.1., 31.1., 22.2. a 8.3.2018 
Hlasování: pro 10    proti    0    zdržel se  0 
 

ad 3) Rozpočtové opatření č. 1/2018 a 2/2018 

Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1/2018 – viz. příloha č. 1 tohoto 
zápisu. Toto rozpočtové opatření bylo schváleno Radou obce na zasedání, konaném dne 31. 1. 
2018. 
 
Usnesení č. 3.1 – 1/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2018 – viz příloha č. 
1 tohoto zápisu. 
Hlasování: pro 10  proti   0   zdržel se  0 
 
Starosta obce dále seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 2/2018 – viz. příloha č. 2 
tohoto zápisu. 
 
Usnesení č. 3.2 – 1/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2018 – viz příloha č. 2 
tohoto zápisu. 
Hlasování: pro 10  proti   0   zdržel se  0 
 
 
ad 4) Individuální dotace z rozpočtu obce na rok 2018 
Starosta seznamuje přítomné zastupitele s doručenými žádostmi a předkládá návrh na 
poskytnutí individuálních dotací vč. návrhů smluv s jednotlivými příjemci. 
 
Soupis individuálních dotací 2018 
 

Žadatel Částka Kč 

T. J. Sokol Ostopovice  150 000 

Ing. Jaromír Coufal - Klub seniorů Ostopovice 30 000 

Šárka Kopečková - Klub žen Ostopovice 8 000 

Radka Švihálková - Spolek Dobromysl  10 000 

Radka Dobšíková  - Dětský folklorní soubor Háječek 15 000 

 
Usnesení č. 4 – 1/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje soupis individuálních dotací na rok 2018. 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smluv o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce 
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Ostopovice dle schváleného soupisu individuálních dotací na rok 2018 a pověřuje starostu jejich 
podpisem. 
Hlasování: pro  10   proti  0   zdržel se   0 
 
 
ad 5) Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místních poplatcích 
 
Starosta představuje obsah návrhu Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018,  o místních poplatcích, 

která v případě schválení nahradí Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místních poplatcích 

ze dne 8. 6. 2011. Oproti původní vyhlášce se zcela vypouští poplatek za lázeňský nebo 

rekreační pobyt, zůstává pouze poplatek z ubytovací kapacity, nově se zavádí poplatek za 

vyhrazení parkovacího místa v pracovních dnech v době od 7:00 do 17:00 hod. Dále došlo 

k úpravě některých lhůt v souladu s aktuálním zněním zákona o místních poplatcích. 

 
Usnesení č. 5 – 1/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místních 
poplatcích. 
Hlasování: pro 10  proti     0    zdržel se     0 
 
 
ad 6) Prodej pozemku p.č. 1244/2 v k.ú. Ostopovice 
Jedná se o prodej pozemku p.č. 1244/2 v k.ú. Ostopovice o výměře 112 m2 využívaný jako 
zahrada. Záměr Obce Ostopovice o prodeji byl zveřejněn na úřední desce od 25. 1. 2018 
doposud. Ve stanovené lhůtě byla doručena jedna nabídka, konkrétně dne 1. 3. 2018 a to od 
pana Leoše Táborského. Cena pozemku byla znaleckým posudkem Ing. Radima Novotného ze 
dne 30.10.2017 stanovena na 45 000,-Kč. K této ceně bude ještě připočten náklad na 
zpracování znaleckého posudku ve výši 1500,-Kč. 
 
Usnesení č. 6.1. – 1/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje nabídku pana Leoše Táborského, bytem Minská 
921/8, 61600, Brno, ze dne 1. 3. 2018 na koupi pozemku p.č. 1244/2  v k.ú. Ostopovice k  
záměru, který byl zveřejněn od 25. 1. 2018 doposud. 
Hlasování: pro 10  proti     0  zdržel se   0 
 
Usnesení č. 6.2. – 1/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje kupní smlouvu na pozemek p.č. 1244/2 v k.ú. 
Ostopovice mezi Obcí Ostopovice jako prodávající a panem Leošem Táborským, bytem Minská 
921/8, 61600, Brno, jako kupujícím za dohodnutou kupní cenu ve výši 46 500,- Kč a pověřuje 
starostu jejím podpisem. 
Hlasování: pro 10 proti  0  zdržel se  0 
 
 
ad 7) Volba přísedícího k Okresnímu soudu Brno - venkov 
 
Starosta seznámil zastupitele s dopisem z Okresního soudu Brno – venkov a návrhem na volbu 
Ing. Václava Starého, který tuto funkci vykonával již v období 2010-2018. 
 
Usnesení č. 7 – 1/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice volí za přísedícího Okresního soudu Brno – venkov pana Ing. 
Václava Starého, narozeného ________, bytem Ostopovice, Větrná 407/19, na funkční období 
2018 – 2022.         
Hlasování: pro 10   proti   0   zdržel se  0 
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ad 8) Volba zástupců zřizovatele do školské rady MŠ a ZŠ Ostopovice 
 
Starosta informoval zastupitele, že stávajícím zástupkyním obce ve Školské radě MŠ a ZŠ 
Ostopovice Zuzaně Benešové a Markétě Vlachové vypršelo funkční období a poděkoval jim za 
jejich působení. Dále informoval zastupitele o nutnosti zvolit dva zástupce zřizovatele ve 
školské radě na další tříleté funkční období. Pravomoc jmenovat zástupce zřizovatele ve 
školské radě dle zákona o obcích přísluší radě obce, starosta však žádá zastupitele o případné 
nominace na tuto pozici. 
Zástupce zřizovatele ve školské radě jmenuje na svém příštím zasedání rada obce. 
Nikdo ze zastupitelů nepodal žádný návrh. Starosta informuje, že navrhne radě obce jmenovat 
Borise Canova a Jana Symona. 
 
ad 9) různé 
 
Starosta informuje o nutném kácení v parku Osvobození (nakloněný smrk u odbočky do ulice 
Uzavřené) a U Kaple (lípa napadená dřevokaznou houbou v dlážděné ploše před kaplí). Pro 
park na ulici Osvobození, se v současné době připravuje projekt pro dosadbu keřů po obvodu 
parku, v rámci oslav 100. výročí založení samostatného Československa zde bude vysazena 
památná lípa. Pro park U Kaple se v současné době připravuje projekt obnovy zeleně. 
 
Starosta dále informuje o přípravě oslavy 100. výročí založení samostatného Československa 
dne 28.10.2018. Předpokládá se menší slavnost se zasazením památné lípy a vystoupením 
souboru Háječek. 
 
Starosta dále navrhuje, aby na budově obecního úřadu byly trvale vyvěšeny obecní vlajka, 
vlajka ČR a vlajka EU. Uvádí, že jej k tomu vedou debaty o možném referendu o vystoupení ČR 
z EU, které zesílily i v souvislosti s volbou prezidenta ČR i podpora části politické reprezentace 
tomuto kroku. Navrhuje také, aby v této souvislosti obecní zastupitelstvo vyjádřilo podporu 
našeho členství v EU a zdůrazňuje, že rozvoj, který obec zaznamenala po roce 2004, by nebyl 
možný bez členství ČR v EU a souvisejícího růstu ekonomiky a finanční podpory obecních 
projektů z fondů EU. Vyjadřuje také obavu, že případné vystoupení ČR z EU by mělo velmi 
negativní dopady na hospodaření obce a vedlo by k poklesu příjmů obce v řádu desítek 
procent. Obec by tak musela zpomalit, případně zcela zastavit plánované investice. 
 
Usnesení č. 8 – 1/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje trvalé vyvěšení vlajky Obce Ostopovice, ČR a EU na 
budově OU. Zastupitelstvo obce Ostopovice jednoznačně podporuje členství ČR v Evropské 
unii.  
Hlasování: pro 10  proti   0  zdržel se 0 
 
18:42 přišel David Šmídek 
 
Starosta vyjadřuje poděkování kulturní komisi za úspěšnou organizaci obecního plesu. 
 
Starosta dále informuje, že bylo zrušeno výběrového řízení na veřejnou zakázku „Svoz odpadu 
v obci Ostopovice II“ z důvodu neobdržení žádné nabídky. Informuje zastupitele, že proto osloví 
svozové firmy v regionu s poptávkou na svoz a likvidaci odpadu na období 4/2018-3/2019 s tím, 
že frekvence svozu by byla 1x14 dní vč. bytovek. Nikdo ze zastupitelů nemá k tomuto postupu 
připomínek. 
 
Pan Ochvat vznáší dotaz, proč byly pokáceny lípy v areálu sokolovny a vyjadřuje svůj 
nesouhlas. Starosta podává vysvětlení: u stromů byla narušena stabilita z důvodu špatné 
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údržby korun stromů v minulosti a současně stromy poškozovaly povrch hřiště. Sokolu 
Ostopovice byla nařízena náhradní výsadba. 
 
Pan Ochvat vyjadřuje nesouhlas s používáním asfaltových recyklátů na opravy polních cest. 
Starosta odpovídá, že asfaltový recyklát je standartním materiálem na opravy cest s tím, že 
důvody pro jeho použití jsou především ekonomické. Dále uvádí, že asfaltový recyklát lze 
použít, pokud má certifikát, že neobsahuje nebezpečné látky a proto bude v případě posledního 
použitého recykláž, pocházejícího z opravy ulice Osvobození, proveden dodatečný rozbor, 
v případě zjištění, že se jedná o nevhodný materiál, bude recyklát odstraněn.  
 
Ondřej Tomašovič informuje o záměru provést jarní úklidovou brigádu. Termín bude upřesněn. 

 
ad 10) závěr 
 
Starosta se rozloučil se všemi přítomnými a v 19:23 hod. ukončil zasedání. 
 
Zapsal dne 15. 3. 2018:  Ladislav Polcar              ………………………….. 
  
Ověřili:    Pavel Papajoanu  …………………………… 
   
    Ondřej Tomašovič            …………………………… 
 
Starosta obce:   MgA. Jan Symon       …………………………… 
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Obec Ostopovice 
Výpis usnesení z 1. ZASEDÁNÍ   ZASTUPITELSTVA   OBCE 

ze dne 15. března 2018 
 
 
 
Usnesení č.1.1 – 1/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání 
zastupitelstva Pavla Papajoanu a Ondřeje Tomašoviče 
Hlasování: pro 9   proti  0   zdržel se   0 
 
Usnesení č. 1. 2 – 1/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje program zasedání zastupitelstva. 
Hlasování: pro 10   proti    0     zdržel se    0   
 
Usnesení č. 2 – 1/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí usnesení z jednání rady obce ze dne 15.12. a 
29.12.2017 a 11.1., 31.1., 22.2. a 8.3.2018 
Hlasování: pro 10    proti    0    zdržel se  0 
 
Usnesení č. 3.1 – 1/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2018 – viz příloha č. 
1 tohoto zápisu. 
Hlasování: pro 10  proti   0   zdržel se  0 
 
Usnesení č. 3.2 – 1/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2018 – viz příloha č. 2 
tohoto zápisu. 
Hlasování: pro 10  proti   0   zdržel se  0 
 
Usnesení č. 4 – 1/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje soupis individuálních dotací na rok 2018. 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smluv o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce 
Ostopovice dle schváleného soupisu individuálních dotací na rok 2018 a pověřuje starostu jejich 
podpisem. 
Hlasování: pro  10   proti  0   zdržel se   0 
 
Usnesení č. 5 – 1/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místních 
poplatcích. 
Hlasování: pro 10  proti     0    zdržel se     0 
 
Usnesení č. 6.1. – 1/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje nabídku pana Leoše Táborského, bytem Minská 
921/8, 61600, Brno, ze dne 1. 3. 2018 na koupi pozemku p.č. 1244/2  v k.ú. Ostopovice k  
záměru, který byl zveřejněn od 25. 1. 2018 doposud. 
Hlasování: pro 10  proti     0  zdržel se   0 
 
Usnesení č. 6.2. – 1/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje kupní smlouvu na pozemek p.č. 1244/2 v k.ú. 
Ostopovice mezi Obcí Ostopovice jako prodávající a panem Leošem Táborským, bytem Minská 
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921/8, 61600, Brno, jako kupujícím za dohodnutou kupní cenu ve výši 46 500,- Kč a pověřuje 
starostu jejím podpisem. 
Hlasování: pro 10 proti  0  zdržel se  0 
 
Usnesení č. 7 – 1/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice volí za přísedícího Okresního soudu Brno – venkov pana Ing. 
Václava Starého, narozeného ________, bytem Ostopovice, Větrná 407/19, na funkční období 
2018 – 2022.         
Hlasování: pro 10   proti   0   zdržel se  0 
 
Usnesení č. 8 – 1/2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje trvalé vyvěšení vlajky Obce Ostopovice, ČR a EU na 
budově OU. Zastupitelstvo obce Ostopovice jednoznačně podporuje členství ČR v Evropské 
unii.  
Hlasování: pro 10  proti   0  zdržel se 0 
 
 
 
Zapsal dne 15. 3. 2018:  Ladislav Polcar              ………………………….. 
  
Ověřili:    Pavel Papajoanu  …………………………… 
   
    Ondřej Tomašovič            …………………………… 
 
Starosta obce:   MgA. Jan Symon       …………………………… 
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