
 Obec Ostopovice 

4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
konané dne 24. 9. 2020 

 

Zápis 
Starosta obce zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Ostopovice v roce 2020 v 18:05 hod. a 
přivítal všechny přítomné. 

1. Zahájení – technický bod 

Starosta konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně vyhlášeno, protože informace o 
konání zasedání zastupitelstva byla v souladu se zákonem zveřejněna od 16.9.2020 na 
úřední desce obecního úřadu, dále pak na infokanále kabelové televize a na webových 
stránkách obce.  
 
Starosta dále uvedl, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, jelikož je přítomen potřebný 
počet zastupitelů.  
 
Přítomno: 11 zastupitelů; Petr Řehořka příchod v 18:13. 
Omluveni: Jan Kubíček st., Radka Dobšíková, Jana Trčková, Jan Kubíček ml. 
 
Zapisovatelem byl určen David Vávra. 
 
Starosta obce uvedl, že zápis z 3. zasedání v roce 2020 byl řádně ověřen a je vyložen 
k nahlédnutí.  
 
Za ověřovatele zápisu o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce byli navrženi Ondřej 
Tomašovič a Ing. David Šmídek, tyto vyslovili s návrhem souhlas. 

Usnesení č. 1.1.  – 4/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje za ověřovatele zápisu 
o průběhu 4. zasedání zastupitelstva Ondřeje Tomašoviče a Ing. 
Davida Šmídka. 

Hlasování Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0 

 

Program: 

1. Zahájení – technický bod 
2. Zpráva o činnosti rady obce 
3. Rozpočtové opatření č. 3/2020 
4. Individuální dotace z rozpočtu obce 
5. Koupě pozemků pod pěšinou v lokalitě Padělky  
6. Různé 
7. Závěr 
 
Starosta navrhuje doplnění programu ZO o bod „Rozpočtové opatření č. 4/2020“ a jeho 
zařazení za bod č. 5 „Koupě pozemků pod pěšinou v lokalitě Padělky“. 
 



Doplněný program ZO: 
1. Zahájení – technický bod 
2. Zpráva o činnosti rady obce 
3. Rozpočtové opatření č. 3/2020 
4. Individuální dotace z rozpočtu obce 
5. Koupě pozemků pod pěšinou v lokalitě Padělky  
6. Rozpočtové opatření č. 4/2020 
7. Různé 
8. Závěr 

 

Usnesení č. 1.2 – 4/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje doplněný program 
zasedání zastupitelstva. 

Hlasování Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0 

2. Zpráva o činnosti rady obce 

Rada obce se od zasedání posledního zastupitelstva sešla 4krát a to v těchto termínech 
29.6., 14.7., 19.8. a 16.9. 2020. Zastupitelé obdrželi v písemné podobě veškerá usnesení 
z výše uvedených rad. Zastupitelé mají prostor k případným dotazům.  

Usnesení č. 2 – 4/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí usnesení 
z jednání rady obce ze dne 29.6., 14.7., 19.8. a 16.9.2020. 

Hlasování Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0 

3. Rozpočtové opatření č. 3/2020 

Starosta obce seznámil zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. 3/2020, které bylo 
schváleno radou obce dne 19. 8. 2020 – viz příloha č. 1 tohoto zápisu. 

Usnesení č. 3 – 4/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí Rozpočtové 
opatření č. 3/2020. 

Hlasování Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0 

4. Individuální dotace z rozpočtu obce 

Přichází Petr Řehořka – 18:13. 
 
Na obec Ostopovice se obrátila Diecézní charita Brno - Oblastní charita Rajhrad a ZUŠ 
Střelice s žádostí o poskytnutí dotace.  
Diecézní charita Brno žádá o poskytnutí částky 69.700,- Kč pro terénní pečovatelskou službu 
poskytovanou občanům obce Ostopovice a odlehčovací službu v hospici sv. Josefa Rajhradě, 
kde tuto službu užívali 3 občané Ostopovic v délce celkem 49 dnů. Dle pravidel o stanovení 
finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019 a 2020 v oblasti podpory poskytování 
sociálních služeb mají příslušné obce, kde jsou sociální služby poskytovány, přispívat na 
provoz až do výše 22 % z celkových rozpočtových nákladů (u odlehčovacích služeb do výše 8 
%). U charitativní pečovatelské služby hodlá žadatel použít dotaci zejména na náklady 
spojené s provozem služebních vozidel; u odlehčovacích služeb na úhradu energií v budově 
hospice.  
ZUŠ Střelice žádá o poskytnutí částky 50.000,- na koupi klavíru značky Petrof pro učebny 
ZUŠ na odloučeném pracovišti v Ostopovicích. Celkové náklady na pořízení klavíru 
představují 256.500,- Kč (cena klavíru: 250.000,-; znalecký odhad: 1.500,- Kč, doprava: 



5.000,- Kč.) 

Usnesení č. 4.1 – 4/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje poskytnutí 
individuální dotace Diecézní charitě Brno - Oblastní charita 
Rajhrad, se sídlem Jiráskova 47, Rajhrad, ve výši 69.700,- Kč. 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje uzavření příslušné 
smlouvy o poskytnutí individuální dotace a pověřuje starostu 
jejím podpisem. 

Hlasování Pro  11 Proti 0 Zdržel se 0 
Usnesení č. 4.2 – 4/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí individuální dotace 

ZUŠ Střelice ve výši 50.000,-Kč. Zastupitelstvo obce Ostopovice 
schvaluje uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí individuální 
dotace a pověřuje starostu jejím podpisem.  

 Pro 11  Proti 0 Zdržel se 0 

5. Koupě pozemků pod pěšinou v lokalitě Padělky  

Starosta představil kupní smlouvy, jejichž předmětem jsou pozemky pod pěšinou v lokalitě 
Padělky. Ke stanovení kupní ceny došlo na základě znaleckého posudku. Současně předložil i 
darovací smlouvu k ideálnímu podílu 1072/16112 pozemku parc. č. 816/77 v katastrálním 
území Ostopovice. V případě darovací smlouvy uvedl, že se jedná v zásadě o stejnou 
smlouvu, kterou zastupitelstvo schválilo v roce 2017. Jelikož darovací smlouva doznala 
drobných změna a protože v mezidobí proběhly volby, rozhodl se starosta smlouvu předložit 
zastupitelstvu znovu ke schválení.  

Usnesení č. 5.1 – 4/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje kupní smlouvu na 
pozemky p. č. 802/6, p. č. 803/2 a p. č. 804/9  v  k.ú. Ostopovice 
mezi Obcí Ostopovice jako kupující a Mgr. Andreou Řánkovou, 
bytem Renneská třída 417/41, Štýřice, 63900 Brno, jako 
prodávající, za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.700,- Kč a 
pověřuje starostu jejím podpisem. 

Hlasování Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 5.2 – 4/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje kupní smlouvu na 
pozemek p. č. 802/5 v  k. ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopovice 
jako kupující a paní Ludmilou Bursákovou, bytem Labská 
253/21, Starý Lískovec, 62500 Brno, jako prodávající, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 2.200,- Kč a pověřuje starostu 
jejím podpisem. 

Hlasování Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0 
Usnesení č. 5.3 – 4/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje darovací smlouvu na 

ideální podíl 1072/16112 pozemku parc. č. 816/77 v  k.ú. 
Ostopovice mezi Obcí Ostopovice jako obdarovanou a manžely 
Margitou a Ing. Romanem Hamerskými, bytem Padělky 405/9, 
66449 Ostopovice jako dárci a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 

 Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0 
  



6. Rozpočtové opatření č. 4/2020 

 
Starosta seznamuje zastupitele s návrhem Rozpočtového opatření č. 4/2020, viz příloha č. 2 
tohoto zápisu.  
 

Usnesení č. 6 – 4/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Rozpočtové opatření 
č. 4/2020. 

Hlasování Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0 

7. Různé 

Starosta informoval zastupitele o: 

 dokončovacích pracích na kanalizaci a povrchu komunikace v ulici U Dráhy 

 vývoji a přijatých opatřeních v souvislosti s koronavirovou epidemií  

 související přípravě voleb do krajského zastupitelstva  

 průběhu stavby elektrizace trati a jednáních ve věci vybudování obslužné 
komunikace mezi mostem Na Rybníčku a silnicí do St. Lískovce a předběžné dohodě 
na odkupu pozemku, popř. části pozemku p.č. 1515/31 v k.ú. Ostopovice od Města 
Brna. 

 kolaudaci stavby připojení obce na VOV a předpokládaném termínu zahájení mísení 
vody z obecního vrtu a VOV s tím, že mísení vody z VOV a obecního zdroje začne k 
datu 1. 10. 2020. 

 postupu přípravy projektu dětského hřiště a obnovy zeleně v ulici Na Rybníčku 

 přípravě výběrového řízení na zhotovitele stavby „Chodníky a komunikace na ul. 
Branky a Na Rybníčku“ 

 výběru zhotovitele „Sportovně-rekreační plochy U Dráhy“ (workoutové hřiště) 

 PD na Obecní sál a knihovnu s tím, že v první polovině října by mělo proběhnout 
podrobné představení projektu zastupitelům 
 

Dále zastupitelé diskutovali nad termínem k provedení výsadby remízu podél panelové 
cesty. Předběžný termín byl stanoven na sobotu 7. 11. 2020. V plánu je i účast veřejnosti na 
výsadbách, případné změny dle aktuální epidemické situace.  
 
Na závěr zasedání padl ze strany jednoho ze zastupitelů dotaz týkající se výpadku příjmů. 
Starosta odpověděl, že přesná čísla nemá aktuálně k dispozici, ale že vývoj příjmů obce je 
obecně lepší, než předpokládala jarní predikce Svazu měst a obcí, podle které měla obec mít 
výpadek příjmů ve výši 5-6 milionu Kč. Celkovou bilanci rozpočtu by také měla vylepšit 
dotace od Jihomoravského kraje na vybudování splaškové kanalizace v ulici U Dráhy, která 
byla schválena na posledním jednání krajského zastupitelstva. Zastupitelé požádali starostu, 
aby na příští zastupitelstvo připravil informaci o aktuálním stav příjmů do rozpočtu obce.  
 
 
 
 
 



8. Závěr 

Starosta se rozloučil se všemi přítomnými a ve 19:19 hod. zasedání ukončil.  
 

Zapsal dne 24. 9. 2020 Mgr. David Vávra _______________________ 

Ověřili Ondřej Tomašovič  _______________________ 

 Ing. David Šmídek _______________________ 

Starosta obce MgA. Jan Symon _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 – rozpočtové opatření č. 3/2020 
 

 
 
Příloha č. 2 – rozpočtové opatření č. 4/2020 
 
 

 



Výpis usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce ze dne 24. září 2020 
 
 
 
Usnesení č. 1.1.  – 4/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje za ověřovatele zápisu 

o průběhu 4. zasedání zastupitelstva Ondřeje Tomašoviče a 
Davida Šmídka. 

Hlasování Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0 
Usnesení č. 1.2 – 4/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje doplněný program 

zasedání zastupitelstva. 
Hlasování Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0 
Usnesení č. 2 – 4/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí usnesení 

z jednání rady obce ze dne 29.6., 14.7., 19.8. a 16.9.2020. 
Hlasování Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0 
Usnesení č. 3 – 4/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí Rozpočtové 

opatření č. 3/2020. 
Hlasování Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0 
Usnesení č. 4.1 – 4/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje poskytnutí 

individuální dotace Diecézní charitě Brno - Oblastní charita 
Rajhrad, se sídlem Jiráskova 47, Rajhrad, ve výši 69.700,- Kč. 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje uzavření příslušné 
smlouvy o poskytnutí individuální dotace a pověřuje starostu 
jejím podpisem. 

Hlasování Pro  11 Proti 0 Zdržel se 0 
Usnesení č. 4.2 – 4/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí individuální dotace 

ZUŠ Střelice ve výši 50.000,-. Zastupitelstvo obce Ostopovice 
schvaluje uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí individuální 
dotace a pověřuje starostu jejím podpisem.  

 Pro 11  Proti 0 Zdržel se 0 
Usnesení č. 5.1 – 4/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje kupní smlouvu na 

pozemky p. č. 802/6, p. č. 803/2 a p. č. 804/9  v  k.ú. Ostopovice 
mezi Obcí Ostopovice jako kupující a Mgr. Andreou Řánkovou, 
bytem Renneská třída 417/41, Štýřice, 63900 Brno, jako 
prodávající, za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.700,- Kč a 
pověřuje starostu jejím podpisem. 

Hlasování Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0 
Usnesení č. 5.2 – 4/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje kupní smlouvu na 

pozemek p. č. 802/5 v  k. ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopovice 
jako kupující a paní Ludmilou Bursákovou, bytem Labská 
253/21, Starý Lískovec, 62500 Brno, jako prodávající, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 2.200,- Kč a pověřuje starostu 
jejím podpisem. 

Hlasování Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0 
  



Usnesení č. 5.3 – 4/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje darovací smlouvu na 
ideální podíl 1072/16112 pozemku parc. č. 816/77 v  k.ú. 
Ostopovice mezi Obcí Ostopovice jako obdarovanou a manžely 
Margitou a Ing. Romanem Hamerskými, bytem Padělky 405/9, 
66449 Ostopovice jako dárci a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 

 Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0 
Usnesení č. 6 – 4/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Rozpočtové opatření 

č. 4/2020. 
Hlasování Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0 

Zapsal dne 24. 9. 2020 Mgr. David Vávra _______________________ 

Ověřili Ondřej Tomašovič  _______________________ 

 Ing. David Šmídek _______________________ 

Starosta obce MgA. Jan Symon _______________________ 

 
 
 
 


