
Obec Ostopovice 

3. ZASEDÁNÍ   ZASTUPITELSTVA   OBCE 
konané dne 25. 7. 2019 

 
 
Zápis 
Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Ostopovice v roce 2019  v 18.06  hod. a 
přivítal všechny přítomné. 
 
ad 1) Technický bod 
Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání zastupitelstva byla v souladu se zákonem 
zveřejněna od 17. 7. 2019 na úřední desce obecního úřadu, dále pak na infokanále kabelové 
televize a webových stránkách.  
 
Přítomno: 12 zastupitelů 
Omluveni:  J. Trčková, P. Vlach, H. Havlišová 
 
Zapisovatelem  byl  jmenován Boris Canov 
Starosta obce konstatuje, že zápis z 2. zasedání v roce 2019 byl řádně ověřen a je vyložen 
k nahlédnutí.  
 
Za ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání zastupitelstva obce byli navrženi David Šmídek a 
Ondřej Tomašovič, tito vyslovili s návrhem souhlas. 
 
Usnesení č. 1.1 – 3/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání 
zastupitelstva v roce 2019 Davida Šmídka a Ondřeje Tomašoviče. 
Hlasování: pro  12       proti 0       zdržel se  0 
 
 
Program: 
 

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

Troubsko 
6. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací 

pro veřejnou potřebu mezi Obcí Ostopovice a Obcí Troubsko 
7. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací 

pro veřejnou potřebu mezi Obcí Ostopovice a městem Brnem 
8. Prodej pozemků pod hnojištěm u Nebovid – schválení kupní smlouvy 
9. Koupě pozemků na LV 2049 v k.ú. Ostopovice 
10. Koupě pozemků p.č. 1485/2, 1486/2, 1486/3, 1489/14 a 1489/3, vše v k.ú. Ostopovice ůzné  
11. Rozpočtové opatření č. 5/2019 
12. Navýšení stravného uvolněného člena ZO 
13. Stanovení názvu železniční zastávky Ostopovice 
14. Zřízení linky 51 IDS JMK 
15. Dodatek č. 2 ke smlouvě o společném postupu ve věci ZUR JMK 
16. Činnost kontrolního výboru 
17. Různé 
18. Závěr 

 



 
Usnesení č. 1.2 – 3/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje program zasedání zastupitelstva. 
Hlasování: pro  12   proti   0     zdržel se  0   
 
 
ad 2) Zpráva o činnosti rady 
Rada obce se sešla celkem 4krát a to v termínech 25. 4., 6. 5., 27. 5.  a 8. 7. 2019.  Zastupitelé 
obdrželi v elektronické podobě veškerá usnesení z výše uvedených rad. Zastupitelé mají prostor 
k případným dotazům.  
 
Usnesení č. 2 – 3/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí usnesení z jednání rady obce ze dne 25. 4., 6. 5., 
27. 5.  a 8. 7. 2019. 
Hlasování: pro   12  proti  0    zdržel se 0 
 
 
ad 3) Rozpočtové opatření č. 4/2019 
Starosta obce seznámil zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. 4/2019, které bylo schváleno 
radou obce dne 27. 5. 2019 – viz.  příloha  č. 1 tohoto zápisu. 
 
Usnesení č. 3 – 3/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 4/2019. 
Hlasování: 12   proti  0   zdržel se 0   
 
 
ad 4) Individuální dotace z rozpočtu obce – Sokol Ostopovice  
Dne 8. 7. 2019 Tělocvičná Jednota Sokol Ostopovice požádala o individuální dotaci ve výši 
170.000,- Kč na sportovní činnost a zlepšení návštěvnického zázemí areálu. 
 
Usnesení č. 4 – 3/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje poskytnutí individuální dotace Tělocvičné Jednotě Sokol 
Ostopovice ve výši 170.000,- Kč na sportovní činnost a zlepšení návštěvnického zázemí areálu. 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace 
Tělocvičné Jednotě Sokol Ostopovice ve výši 170.000,- Kč na sportovní činnost a zlepšení 
návštěvnického zázemí areálu a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Hlasování: pro 11   proti 1   zdržel se 0 
 
 
ad 5) Smlouva o bezúplatném převodu kanalizační stoky Lípová mezi Obcí Ostopovice a 
Obcí Troubsko 
Předmětem této smlouvy je bezúplatné předání dlouhodobého majetku: Stoky A-1-1 splaškové 
kanalizace na pozemcích parcelní čísla 1520, 1520/1, 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. Pořizovací cena kanalizace v roce 2005 byla 
10 023 278Kč, zůstatková cena ke dni převodu, 31.7.2019, je 7 159 454,04Kč. 
 
Usnesení č. 5 – 3/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu dlouhodobého 
majetku – Stoky A-1-1 splaškové kanalizace v ulicích Lípová, Školní a B. Němcové mezi Obcí 
Ostopovice jako nabyvatelem a Obcí Troubsko jako převodcem a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 
Hlasování: pro 12     proti 0   zdržel se 0 
 
 



ad 6) Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 
kanalizací pro veřejnou potřebu mezi Obcí Ostopovice a Obcí Troubsko 
Jedná se o dohodu mezi Obcí Troubsko a Obcí Ostopovice. Předmětem dohody je úprava 
vzájemných práv a povinností vlastníků souvisejících veřejných kanalizací tak, aby byl zajištěn 
kvalitní a plynulý provoz provozně souvisících kanalizací dle ust. § 8 odst. 1 zákona. Majetek 
veřejné splaškové kanalizační sítě obou výše uvedených vlastníků spolu provozně souvisí. 
Splašky z kanalizační sítě obce Troubsko jsou předávány do kanalizační sítě obce Ostopovice. 
Dohoda nahrazuje dosavadní dohodu mezi obcemi ze dne 21.9.2016. 
 
Usnesení č. 6 – 3/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností 
vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřenou dle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu mezi Obcí Ostopovice a Obcí Troubsko a 
pověřuje starostu jejím podpisem. 
Hlasování: pro 12   proti  0    zdržel se  0 
 
 
ad 7) Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 
kanalizací pro veřejnou potřebu mezi Obcí Ostopovice a městem Brnem 
Jedná se o dohodu mezi Statutárním městem Brno a Obcí Ostopovice . 
Předmětem této dohody je úprava práv a povinností města a napojeného vlastníka – Obce 
Ostopovice v souvislosti s odváděním odpadních vod a jejich čištěním v čistírně odpadních vod v 
Modřicích a se zajištěním kvalitního a plynulého provozování infrastruktury kanalizace pro 
veřejnou potřebu. Kanalizace obce provozně souvisí s kanalizací města Brna. Kanalizace 
napojeného vlastníka je napojena na kanalizaci města v kanalizační šachtě ID 158036 na území 
MČ Starý Líckovec. Dohoda nahrazuje dosavadní dohodu mezi smluvními stranami ze dne 12. 8. 
2011. 
 
Usnesení č. 7 – 3/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností 
vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřenou dle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu mezi Obcí Ostopovice a městem Brnem a 
pověřuje starostu jejím podpisem. 
Hlasování: pro 12   proti  0    zdržel se  0 
 
 
ad 8) Prodej pozemků pod hnojištěm u Nebovid – schválení kupní smlouvy 
Jedná se o pozemky p.č. 969/2, 969/3, 969/64, 969/67 a 969/73, vše v k.ú. Ostopovice a pozemku 
p.č. 384/116 v k.ú. Nebovidy. Pozemky jsou částečně zastavěné objektem hnojiště, ten je ve 
vlastnictví Bobrava, a.s. 
Cena jednotlivých pozemků pro potřeby kupní smlouvy je stanovena znaleckým posudkem č. 
3175/18/2018, zpracovaným na objednávku obce Ing. Radimem Novotným. Celková cena za 
prodej všech výše uvedených pozemků je 647.694,33,-Kč včetně  DPH. 
Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 10 – 2/2019 nabídku na koupi výše uvedených 
pozemků od pana Josefa Malého, předsedy představenstva Bobrava, a.s. ze dne 24. 4. 2019 a 
pověřila starostu přípravou kupní smlouvy. 
 
Usnesení č. 8 – 3/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Kupní smlouvu na pozemky p.č. 969/2, 969/3, 969/64, 
969/67 a 969/73, vše v k.ú. Ostopovice a pozemek p.č. 384/116 v k.ú. Nebovidy za kupní cenu 
647.694,33,-Kč včetně  DPH mezi Obcí Ostopovice jako prodávajícím a panem Josefem Malým, 
nar. 21. 3. 1946, bytem U Rybníka 350/16, 664 48, Moravany u Brna, IĆ 12452238 jako kupujícím 
a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Hlasování: pro 12  proti  0    zdržel se  0 
 



ad 9) Koupě pozemků na LV 2049 v k.ú. Ostopovice 
Zastupitelstvo schválilo na svém zasedání, konaném dne 25.4.2019 Usnesením č. 11 – 2/2019 
záměr zakoupení pozemků na LV 2049 a pověřilo starostu obce dalším jednáním s prodávajícím a 
přípravou návrhu kupní smlouvy k projednání v ZO. Starosta nyní návrh kupní smlouvy předkládá 
zastupitelstvu obce. 
Starosta informuje zastupitele s podrobnostmi jednání s prodávajícím pozemků na LV 2049 – 
předmětem prodejem jsou všechny pozemky na tomto LV s výjimkou pozemku p.č. 1503/7 v k.ú. 
Ostopovice. Konkrétně se jedná o pozemky parc. č. 969/33, parc. č. 576/13, parc. č. 576/22, parc. 
č. 834/16, parc. č. 945/10, parc. č. 952/7, parc. č. 952/39, parc. č. 952/57, parc. č. 954/25, parc. 
č. 957/21, parc. č. 957/65, parc. č. 957/66, parc. č. 966/24, parc. č. 966/63, parc. č. 966/85, parc. 
č. 966/121, parc. č. 966/166, parc. č. 966/181, parc. č. 966/199, parc. č. 966/208, parc. č. 966/281, 
parc. č. 1091/27, parc. č. 1161/1, parc. č. 1279/20, parc. č. 1507/16, parc. č. 1639/31, parc. 
č. 1644, parc. č. 1165/3, parc. č. 944/9, parc. č. 1278/5, parc. č. 832/5, parc. č. 518/5, parc. 
č. 1162/1.  
Pozemky jsou ve vlastnictví APPLEBEE, s.r.o. Původní nabídková cena 50Kč/m2, s výjimkou p.č. 
576/13 a 576/22, které jsou v zastavitelném území obce a jejich nabídková cena je prodávajícím 
stanovena na 250,-Kč/m2, byla v rámci jednání prodávajícím snížena na 41,-Kč/m2, s výjimkou 
parcel 576/13 a 576/22, kde nabídková cena zůstává na 250Kč/m2. Tato nabídková cena vychází 
z údajů cenové mapy portálu farmy.cz, která je pro katastr Ostopovic aktuálně v rozmezí 30-
41Kč/m2. Více viz zde:http://www.cenova-mapa-pudy.cz/ 
Znaleckým posudkem č. 3269/29/2019, zpracovaným na objednávku obce Ing. Radimem 
Novotným byla obvyklá cena pozemků, které jsou předmětem smlouvy, stanovena ve výši 
1 181 000,-Kč, Kupní cena dle předkládaného návrhu smlouvy je ve výši 1 415 279,-Kč.  
 
Zdůvodnění ceny za koupi pozemků: 
Koupí výše uvedených pozemků obec rozšíří své vlastnictví půdy v rámci svého katastrálního 
území o 28 249m2, tj. téměř 3 hektary. I přes nepatrně vyšší kupní cenu orné půdy oproti 
znaleckému posudku (41Kč/ m2 oproti 40Kč/ m2) tak jednorázová koupě většího množství půdy 
představuje ekonomickou úsporu oproti akvizici od většího množství majitelů. Kupované pozemky 
jsou roztroušené po celém katastru a obec je může využít pro rozšiřování ploch zeleně, budování 
remízků, cest, případně i ke směnám za pozemky potřebné pro budování záměrů obce, např. 
cyklostezek. 
Jako vlastník významné výměry hospodářské půdy může obec také lépe a účinněji uplatňovat vliv 
na způsob hospodaření na pozemcích ze strany nájemců. 
V případě pozemků p.č. 576/13 (kupní cena 250Kč/ m2 oproti 100Kč/ m2 dle znaleckého posudku) 
a 576/22 (kupní cena 250Kč/ m2 oproti 170Kč/ m2 dle znaleckého posudku), které jsou 
v zastavitelném území obce, v lokalitě Na Branách zase koupí obec zvýši své možnosti uplatňovat 
vliv na podobu a způsob zastavění této lokality, která je dle ÚP určena pro bydlení.  
Kupní cena je vyšší, než cena obvyklá, současný vlastník však není ochoten pozemek za nižší 
cenu prodat a v případě, že by se nepodařilo dosáhnout dohody s obcí, nabídl by pozemky na 
otevřeném trhu, což by mohlo vést i ke zvýšení konečné ceny. Proto starosta předkládá návrh 
s nejnižší dosažitelnou cenou. 
 
Usnesení č. 9 – 3/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Kupní smlouvu na pozemky parc. č. 969/33, parc. 
č. 576/13, parc. č. 576/22, parc. č. 834/16, parc. č. 945/10, parc. č. 952/7, parc. č. 952/39, parc. 
č. 952/57, parc. č. 954/25, parc. č. 957/21, parc. č. 957/65, parc. č. 957/66, parc. č. 966/24, parc. 
č. 966/63, parc. č. 966/85, parc. č. 966/121, parc. č. 966/166, parc. č. 966/181, parc. č. 966/199, 
parc. č. 966/208, parc. č. 966/281, parc. č. 1091/27, parc. č. 1161/1, parc. č. 1279/20, parc. 
č. 1507/16, parc. č. 1639/31, parc. č. 1644, parc. č. 1165/3, parc. č. 944/9, parc. č. 1278/5, parc. 
č. 832/5, parc. č. 518/5, parc. č. 1162/1, všechny v k.ú. Ostopovice za celkovou kupní cenu 
1.415.279,-Kč mezi Obcí Ostopovice jako kupující a společností APPLEBEE, s.r.o. se sídlem 
Kaštanová 539/64, 620 00 Brno, IČ 29316171, jako prodávajícím a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 
Hlasování: pro 11    proti  1    zdržel se  0 

http://www.cenova-mapa-pudy.cz/


ad 10) Koupě pozemků p.č. 1485/2, 1486/2, 1486/3, 1489/14 a 1489/3, vše v k.ú. Ostopovice  
Jedná se o pozemky pod panelovou cestou ve směru od Troubska ke Třem břízám. Jejich 
majitelka p. Mášová navrhla směnu pozemků p.č. 1486/2 - 1.372m2 a 1486/3 – 357m2 za pozemky 
p.č.1489/4 - 48m2 a 1489/6 – 1.551m2 ve vlastnictví obce. Po projednání na zastupitelstvu obce 
dne 25.4.2019 zastupitelstvo pověřilo starostu obce jednáním s majitelkou o odprodeji nejen 
pozemků p.č. 1486/2, 1486/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), ale i sousedních pozemků 
p.č.1485/2, 1489/14 a 1489/3 (orná půda) v k.ú. Ostopovice. Výsledkem je kupní smlouva 
s navrženou jednotnou kupní cenou za tyto pozemky ve výši 41Kč/ m2. 
Znaleckým posudkem č. 3270/30/2019, vypracovaným na objednávku obce Ing. Radimem 
Novotným pro potřeby původně zamýšlené směny byla cena pozemků p.č. 1486/2, 1486/3 
stanovena na 185 175,90Kč, u zbývajících tří pozemků pak cena obvyklá ve výši 40,-Kč/m2. 
Kupní cena za všechny pozemky dle předkládaného návrhu smlouvy je ve výši 206 886,-Kč.  
Koupě pozemků umožní obci efektivněji zajišťovat údržbu zdejší účelové komunikace a také 
vysadit podél cesty stromořadí s pozitivním efektem na krajinný ráz, zlepšení retenčních 
schopností krajiny i snížení půdní eroze. 
 
Usnesení č. 10 – 3/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Kupní smlouvu na pozemky p.č. 1485/2, 1486/2, 
1486/3, 1489/14 a 1489/3, vše v k.ú. Ostopovice za celkovou kupní cenu 206 886,-Kč mezi Obcí 
Ostopovice jako kupující a paní Janou Mášovou, nar. 2. 4. 1968, bytem Baarovo nábřeží 194/8, 
614 00 Brno, jako prodávající a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Hlasování: pro 12   proti  0    zdržel se  0 
 
 
ad 11) Rozpočtové opatření č. 5/2019 
Starosta obce  seznámil  zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. 5/2019 – viz.  příloha  č. 2 
tohoto zápisu. 
 
Usnesení č. 11 – 3/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2019. 
Hlasování: pro 11   proti 0   zdržel se 1 
 
 
ad 12) Navýšení stravného uvolněného člena ZO 
V souladu se Směrnicí č. 1/2011, o sociálním fondu, se navyšuje příspěvek ze sociálního fondu 
obce na stravování na 65% z hodnoty stravenky s účinností od 1. 1. 2019 uvolněnému členu 
zastupitelstva obce. 
 
Usnesení č. 12 – 3/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje navýšení stravného ze sociálního fondu obce pro 
uvolněného člena ZO na 65 % z hodnoty stravenky s účinností od 1. 1. 2019. 
Hlasování: pro 12   proti 0   zdržel se 0 
 
 
ad 13) Stanovení názvu železniční zastávky Ostopovice 
Starosta předkládá návrh SŽDC, s.o. v souvislosti se zřízením železniční zastávky v obci v rámci 
stavby Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna – souhlas zastupitelstva s názvem nové 
železniční zastávky ve znění „Ostopovice“. 
 
Usnesení č. 13 – 3/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje název nové železniční zastávky v obci - zastávka 
Ostopovice. 
Hlasování: pro 12   proti 0   zdržel se 0 
 
 



ad 14) Zřízení linky 51 IDS JMK 
Starosta předkládá návrh na prodloužení linky č. 51 IDS JMK, která by vedla ke zvýšení frekvence 
spojů mezi Ostopovicemi a Osovou a nově by navíc přinesla přímé spojení s FN Bohunice, Obcí 
Moravany a Ústředním hřbitovem. Podrobnosti o lince viz příloha č. 3. 
Celkové náklady obce za nadstandardní spoje by se po zavedení linky zvedly ze stávajících cca. 
111 tis. Kč/rok na cca 300-400 tis. ročně. Nová linka by však přinesla zvýšení frekvence spojů a 
rozšíření dopravní obslužnosti obce o směr na Moravany. 
Zastupitelé diskutují možné přínosy zavedení nové autobusové linky a její budoucí využití ve 
vztahu k předpokládaným nákladům. 
 
Usnesení č. 14 – 3/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice souhlasí se zavedením dopravní linky 51 na trase Ústřední hřbitov 
– Moravany – Ostopovice – Campus – ZOO Brno a souhlasí s výší předpokládané souhrnné výše 
finančního příspěvku z rozpočtu obce Ostopovice za nadstandard dopravní obslužnosti ve výši 
300-400 tis. Kč/rok. 
Hlasování: pro 10   proti 1   zdržel se 1 
 
 
ad 15) Dodatek č. 2 ke smlouvě o společném postupu ve věci ZUR JMK 
Jedná se o dodatek, kterým přistupují ke Smlouvě o společném postupu ze dne 22.3.2011 další 
obce, konkrétně Troubsko, Malhostovice, Všechovice a Skalička. 
 
Usnesení č. 15. – 3/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o společném postupu a pověřuje 
starostu jeho podpisem. 
Hlasování: pro 12   proti 0   zdržel se 0 
 
 
ad 16) Činnost kontrolního výboru 
 
Usnesení č. 16 – 3/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru Zastupitelstva obce 
Ostopovice. 
Hlasování: pro 12   proti 0   zdržel se 0 
 
19.50 hod. - omlouvá se a odchází Jan Kubíček ml. 
 
ad 17) Různé 
 
Ústavní stížnost proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti 
Starosta informuje zastupitele o výsledku soudního řízení ve věci ZUR JMK, zejména pak o 
rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 5. 2019, č.j. 2 As 122/2018 – 512. Seznamuje 
dále zastupitelstvo s možností a důvody případného podání ústavní stížnosti proti tomuto 
rozsudku a rekapituluje argumenty pro i proti tomuto postupu. Následuje diskuse. 
 
Usnesení č. 17.1 – 3/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice rozhodlo o podání ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího 
správního soudu ze dne 30. 5. 2019, č.j. 2 As 122/2018 – 512 a rozsudku Krajského soudu 
v Brně ze dne 20. 12. 2017, č. j. 65 A 3/2017 – 931, a to i v rozsahu ústavní stížnosti podle čl. 
87 odst. 1 písm. c) Ústavy, směřující proti nezákonnému zásahu do práva obce Ostopovice na 
samosprávu. 
Hlasování: pro 11   proti 0   zdržel se 0 
 
 
 



 
 
Darovací smlouva na pozemky pod chodníkem do St. Lískovce 
Starosta seznamuje zastupitele s návrhem Darovací smlouvy mezi obcí a Ředitelství silnic a 
dálnic ČR na pozemky pod částí chodníku do Starého Lískovce, konkrétně p.č.1638/11,1638/21, 
1638/23, 1638/25, vše v k.ú. Ostopovice        
 
Usnesení č. 17.2 – 3/2019 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Darovací smlouvu č. 1/19-12120 na pozemky 
p.č.1638/11, 1638/21, 1638/23 a 1638/25, vše v k.ú. Ostopovice, mezi Obcí Ostopovice jako 
obdarovanou a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací jako dárcem a 
pověřuje starostu jejím podpisem 
Hlasování: pro 11   proti 0   zdržel se 0 
                       
 
 
Starosta dále informuje o podání dotační žádosti k Jihomoravskému kraji o podporu účasti 
delegace obce na vyhlášení výsledků Entente Florale k. 
 
Zastupitelé dále diskutují organizaci a termín pro letošní vítání občánků. 
 
ad 18) závěr 
Starosta se rozloučil se všemi přítomnými a ve 20.35 hod. ukončil zasedání. 
 
 
 
 
Zapsal dne 25. 7. 2019: Boris Canov           ………………………….. 
  
Ověřili:    David Šmídek  …………………………… 
   
    Ondřej Tomašovič            …………………………… 
 
Starosta obce:   MgA. Jan Symon       …………………………… 
 
 
  



Příloha č. 1: 

 
 
Příloha č. 2: 

 


