
Obec Ostopovice 

4. ZASEDÁNÍ   ZASTUPITELSTVA   OBCE 
konané dne 24. 10. 2019 

 
 
Zápis 
Starosta obce zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Ostopovice v roce 2019  v 18.11 hod. a 
přivítal všechny přítomné. 
 
ad 1) Technický bod 
Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání zastupitelstva byla v souladu se zákonem 
zveřejněna od 16. 10. 2019 na úřední desce obecního úřadu, dále pak na infokanále kabelové 
televize a webových stránkách.  
 
Přítomno: 12 zastupitelů 
Omluveni:  P. Vlach, J. Kubíček ml., L. Polcar 
 
Zapisovatelkou  byla  jmenována Radka Švihálková. 
 
Starosta obce konstatuje, že zápis z 3. zasedání v roce 2019 byl řádně ověřen a je vyložen 
k nahlédnutí.  
 
Za ověřovatele zápisu o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce byli navrženi J.Kubíček a 
B.Canov, tito vyslovili s návrhem souhlas. 
 
Usnesení č. 1.1 – 4/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 4. zasedání 
zastupitelstva v roce 2019 J.Kubíčka a B.Canova. 
Hlasování: pro 12        proti  0      zdržel se  0 
 
Program: 
 

1. Zahájení – technický bod 
2. Zpráva o činnosti rady obce 
3. Rozpočtové opatření č. 6/2019 
4. Smlouva o bezúplatném převodu kanalizační stoky Lípová mezi Obcí Ostopovice a 

Obcí Troubsko - revokace a schválení opravené smlouvy 
5. Individuální dotace z rozpočtu obce 
6. Rozpočtové opatření č. 7/2019 
7. Žádost o koupi pozemku p. č. 1110 v k. ú. Ostopovice  
8. Různé  
9. Závěr 

 
 
Usnesení č. 1.2 – 4/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje program zasedání zastupitelstva. 
Hlasování: pro  12   proti   0     zdržel se  0   
 
 
ad 2) Zpráva o činnosti rady 
Rada obce se od posledního zasedání zastupitelstva sešla celkem 4krát a to v termínech 25. 7., 
19. 8., 18. 9. a 15. 10. 2019.  Zastupitelé obdrželi v elektronické podobě veškerá usnesení z výše 
uvedených rad. Zastupitelé nyní mají prostor k případným dotazům. Žádné dotazy nebyly 
položeny. 



 
Usnesení č. 2 – 4/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí usnesení z jednání rady obce ze dne 25. 7., 19. 
8., 18. 9. a 15. 10. 2019. 
Hlasování: pro 12     proti  0    zdržel se 0 
 
 
ad 3) Rozpočtové opatření č. 6/2019 
Starosta obce seznámil zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. 6/2019, které bylo schváleno 
radou obce dne 18. 9. 2019 – viz příloha č. 1 tohoto zápisu. 
 
Usnesení č. 3 – 4/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 6/2019. 
Hlasování: pro 12    proti  0   zdržel se 0   
 
 
ad 4) Smlouva o bezúplatném převodu kanalizační stoky Lípová mezi Obcí Ostopovice a 
Obcí Troubsko – revokace a schválení opravené smlouvy 
Na ZO dne 25. 7. 2019, usnesením č. 5 – 3/2019, byla schválena Smlouva o bezúplatném 
převodu dlouhodobého majetku, stoky splaškové kanalizace na pozemcích parcelní čísla 1520, 
1521/1, 1490/266, 1490/268, 1490/270, 1490/271/, 1490/272, 1490/273, 1490/274, 1490/175/, 
1490/277, 20/2 vše v k.ú. Ostopovice, v celkové délce 1147,87 m, v ulicích Lípová, Školní a B. 
Němcové, z čehož 1003,46 m je DN 250 PP a 144,41 m je DN 300 PP, hodnotě 10 023 278,22 
Kč, na obec Ostopovice. 
V rámci přípravy dokumentů k této smlouvě došlo k technické chybě ve vyčíslení ceny předmětu 
smlouvy, kdy byla ve smlouvě uvedena chybná částka převáděné kanalizace ve výši 
10 023 278,22Kč. Ve skutečnosti měl být vyčíslen předmět smlouvy na 12 933 262,22Kč.  
Je proto vyhotovena nová Smlouva o bezúplatném převodu, která bude předložena ZO ke 
schválení v následujícím bodě. 
 
Usnesení č. 4.1 – 4/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Revokaci usnesení č. 5 – 3/2019 z veřejného zasedání 
zastupitelstva obce ze dne 25. 7. 2019. 
Hlasování: pro 12    proti  0   zdržel se 0   
 
 
Smlouva o bezúplatném převodu dlouhodobého majetku, se uzavírá mezi Obcí Troubsko jako 
převodcem a obcí Ostopovice jako nabyvatelem. Obec Troubsko je výlučným vlastníkem 
kanalizace zkolaudované kolaudačním rozhodnutím vydaným MÚ Šlapanice, odborem životního 
prostředí pod č.j. ŽP 1112/2005-Mo ze dne 02.05.2005.  
Předmětem této smlouvy je bezúplatné předání dlouhodobého majetku: Stoky A-1-1 splaškové 
kanalizace na pozemcích parcelní čísla 1520, 1521/1, 1490/266, 1490/268, 1490/270, 1490/271, 
1490/272, 1490/273, 1490/274, 1490/175, 1490/277, 20/2 vše v k. ú. Ostopovice, v celkové délce 
1147,87 m, v ulicích Lípová, Školní a B. Němcové, z čehož 1003,46 m je DN 250 PP a 144,41 m 
je DN 300 PP. Cena předmětu smlouvy dle nákladů na pořízení činila 12 933 262,22 Kč.  
 
Usnesení č. 4.2 – 4/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu dlouhodobého 
majetku, stoky splaškové kanalizace na pozemcích parcelní čísla 1520, 1521/1, 1490/266, 
1490/268, 1490/270, 1490/271, 1490/272, 1490/273, 1490/274, 1490/175, 1490/277, 20/2 vše v k. 
ú. Ostopovice, v celkové délce 1147,87 m, v ulicích Lípová, Školní a B. Němcové, z čehož 
1003,46 m je DN 250 PP a 144,41 m je DN 300 PP, v hodnotě 12 933 262,22 Kč, na Obec 
Ostopovice a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 
Hlasování: pro 12    proti  0   zdržel se 0   
 



 
 
 ad 5) Individuální dotace z rozpočtu obce 
Dne 26. 8. 2019 LuckyCats,  z.s., se sídlem U Dráhy 414/3, Ostopovice, požádala o individuální 
dotaci ve výši 10.000,- Kč na činnost útulku pro kočky v naší obci. 
 
Usnesení č. 5.1 – 4/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje poskytnutí individuální dotace LuckyCats,  z.s., se 
sídlem U Dráhy 414/3, Ostopovice ve výši 10.000,- Kč na činnost útulku pro kočky. Zastupitelstvo 
obce Ostopovice schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace a pověřuje starostu 
jejím podpisem. 
Hlasování: pro 9    proti 0  zdržel se 3 
 
 
Dne 14. 10. 2019 Mateřské centrum Ostopovice, se sídlem Polní 261/10, Ostopovice, požádalo o 
individuální dotaci ve výši 5.500,- Kč na nákup nového vybavení prostor centra pro děti. 
 
Usnesení č. 5.2 – 4/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje poskytnutí individuální dotace pro Mateřské centrum 
Ostopovice, se sídlem Polní 261/10, Ostopovice, ve výši 5.500,- Kč na nákup nového vybavení 
prostor centra pro děti. Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí 
individuální dotace a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Hlasování: pro 12    proti 0  zdržel se 0 
 
 
Dne 21. 10. 2019 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Rajhrad, se sídlem Jiráskova 47, 
Rajhrad, požádala o individuální dotaci ve výši 81.000,- Kč zejména na náklady spojené se 
zajišťováním charitní pečovatelská služba a hospicové služby.  
 
Usnesení č. 5.3 – 4/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje poskytnutí individuální dotace Diecézní charitě Brno, 
Oblastní charita Rajhrad, se sídlem Jiráskova 47, Rajhrad, ve výši 81.000,- Kč. Zastupitelstvo 
obce Ostopovice schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace a pověřuje starostu 
jejím podpisem. 
Hlasování: pro 12    proti 0   zdržel se 0 
 
 
ad 6) Rozpočtové opatření č. 7/2019 
Starosta obce seznámil zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. 7/2019. 
 
Usnesení č. 6 – 4/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2019 – viz. příloha č. 2 tohoto 
zápisu. 
Hlasování: pro 12    proti  0    zdržel se  0 
 
 
ad 7) Žádost o koupi pozemku p. č. 1110 v k. ú. Ostopovice 
Dne 4.3.2019 projednala rada obce žádost o prodej pozemku p. č. 1110 v k. ú. Ostopovice a 
usnesla se, že s prodejem nesouhlasí. Důvodem byla skutečnost, že výše uvedený pozemek 
slouží pro přístup na některé ze sousedních parcel, konkrétně p. č. 1116/1 a 1111. Při dílčím 
přezkumu hospodaření obce v roce 2019 bylo kontrolním orgánem konstatováno, že „Rada obce 
rozhodla o právním jednání, které přísluší do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce“. Z výše 
uvedeného důvodu nyní předkládá starosta výše uvedenou žádost k projednání zastupitelstvu 
obce, a to s doporučením k přijetí usnesení shodného s usnesením rady obce č. 9 ze dne 4. 3. 
2019.  



 
Usnesení č. 7 – 4/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 1110 v k. ú. Ostopovice 
Hlasování: pro 12    proti  0    zdržel se  0 
 
 
ad 8) Různé 
Společenství vlastníků Osvobození 257/5 - nabídka na bezúplatného převodu části pozemku p. č. 
299/1 v k.ú. Ostopovice vč. chodníku. Zastupitelstvo pověřilo starostu dalším jednáním se zástupci 
společenství a přípravou podkladů pro přípravu příslušné Smlouvy o bezúplatném převodu. 
 
Starosta dále informoval o přípravě oslav 30. výročí 17. listopadu 1989, přípravě komunitního 
plánování zelených ploch u bytových domů Na Rybníčku. 
 
P.Papajoanu se dotazuje od kdy bude jezdit BUS 51 do Moravan. Starosta uvádí, že předpokládá, 
že od 15. 12. 2019 při změně jízdních řádů, avšat toto nemá zatím potvrzené od společnosti 
KORDIS. 
 
J. Trčková a R.Dobšíková navrhují, zda by nestálo za uvážení obnovit Letní noc. V této věci bude 
také kontaktováno myslivecké sdružení Bobrava, které tuto akci dosud organizovalo. 
 
V. Martinů rozešle rozešle zastupitelům poznámky k aktualizaci webových stránek obce a žádá o 
další připomínky a náměty. 
 
B. Canov upozorňuje kolegy zastupitele, že by si měli všichni stáhnout aplikaci Mobilní rozhlas. 
 
J. Trčková připomíná již loňskou myšlenku, zda by se nedokoupili další vánoční vločky na veřejné 
osvětlení, že advent se již velmi blíží. 
 
        
ad 9) závěr 
Starosta se rozloučil se všemi přítomnými a ve 20.05 hod. ukončil zasedání. 
 
 
 
 
Zapsala dne 24. 10. 2019: Radka Švihálková           ………………………….. 
  
Ověřili:    J. Kubíček   …………………………… 
   
    B. Canov             …………………………… 
 
Starosta obce:   MgA. Jan Symon       …………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: 



 
 
Příloha č. 2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výpis z usnesení ze 4. Zasedání zastupitelstva obce ze dne 24. 10. 2019 



 
Usnesení č. 1.1 – 4/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 4. zasedání 
zastupitelstva v roce 2019 J.Kubíčka a B.Canova. 
Hlasování: pro 12        proti  0      zdržel se  0 
 
 
Usnesení č. 1.2 – 4/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje program zasedání zastupitelstva. 
Hlasování: pro  12   proti   0     zdržel se  0   
 
 
Usnesení č. 2 – 4/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí usnesení z jednání rady obce ze dne 25. 7., 19. 
8., 18. 9. a 15. 10. 2019. 
Hlasování: pro 12     proti  0    zdržel se 0 
 
 
Usnesení č. 3 – 4/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 6/2019. 
Hlasování: pro 12    proti  0   zdržel se 0   
 
 
Usnesení č. 4.1 – 4/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Revokaci usnesení č. 5 – 3/2019 z veřejného zasedání 
zastupitelstva obce ze dne 25. 7. 2019. 
Hlasování: pro 12    proti  0   zdržel se 0   
 
 
Usnesení č. 4.2 – 4/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu dlouhodobého 
majetku, stoky splaškové kanalizace na pozemcích parcelní čísla 1520, 1521/1, 1490/266, 
1490/268, 1490/270, 1490/271, 1490/272, 1490/273, 1490/274, 1490/175, 1490/277, 20/2 vše v k. 
ú. Ostopovice, v celkové délce 1147,87 m, v ulicích Lípová, Školní a B. Němcové, z čehož 
1003,46 m je DN 250 PP a 144,41 m je DN 300 PP, v hodnotě 12 933 262,22 Kč, na obec 
Ostopovice a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 
Hlasování: pro 12    proti  0   zdržel se 0   
 
 
Usnesení č. 5.1 – 4/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje poskytnutí individuální dotace LuckyCats,  z.s., se 
sídlem U Dráhy 414/3, Ostopovice ve výši 10.000,- Kč na činnost útulku pro kočky. Zastupitelstvo 
obce Ostopovice schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace a pověřuje starostu 
jejím podpisem. 
Hlasování: pro 9    proti 0  zdržel se 3 
 
 
Usnesení č. 5.2 – 4/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje poskytnutí individuální dotace pro Mateřské centrum 
Ostopovice, se sídlem Polní 261/10, Ostopovice, ve výši 5.500,- Kč na nákup nového vybavení 
prostor centra pro děti. Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí 
individuální dotace a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Hlasování: pro 12    proti 0  zdržel se 0 
 
Usnesení č. 5.3 – 4/2019 



Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje poskytnutí individuální dotace Diecézní charitě Brno, 
Oblastní charita Rajhrad, se sídlem Jiráskova 47, Rajhrad, ve výši 81.000,- Kč. Zastupitelstvo 
obce Ostopovice schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace a pověřuje starostu 
jejím podpisem. 
Hlasování: pro 12    proti 0   zdržel se 0 
 
 
Usnesení č. 6 – 4/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2019 – viz. příloha č. 2 tohoto 
zápisu. 
Hlasování: pro 12    proti  0    zdržel se  0 
 
 
Usnesení č. 7 – 4/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 1110 v k. ú. Ostopovice 
Hlasování: pro 12    proti  0    zdržel se  0 
 
 
 
 
Zapsala dne 24. 10. 2019: Radka Švihálková           ………………………….. 
  
Ověřili:    J. Kubíček   …………………………… 
   
    B. Canov             …………………………… 
 
Starosta obce:   MgA. Jan Symon       …………………………… 
 
 


