Obec Ostopovice
1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
konané dne 15. 4. 2021
Zápis
Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Ostopovice v roce 2021 v 18:10 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 7. 4. 2021 na úřední desce
obecního úřadu, dále pak na infokanále kabelové televize a na webových stránkách obce. Informaci
o konání zastupitelstva byla vyhlášena i místním rozhlasem.
Starosta dále uvedl, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, jelikož je přítomen potřebný počet
zastupitelů.
Přítomno: 12 zastupitelů
Omluveni: Jan Kubíček, ml., Jan Kubíček st., Ladislav Polcar
Zapisovatelem byl určen David Vávra.
Starosta obce uvedl, že zápis z 5. zasedání v roce 2020 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí.
Za ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2021 byli navrženi Jana
Trčková a David Šmídek, tito vyslovili s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1.1. – 1/2021
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje za ověřovatele zápisu o
průběhu 1. zasedání zastupitelstva Janu Trčkovou a Davida Šmídka.
Hlasování
Pro
12
Proti
0
Zdržel se
0
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení – technický bod
Zpráva o činnosti rady obce
Rozpočtové opatření č. 6/2020
Rozpočtové opatření č. 1/2021 a 2/2021
Závěrečný účet obce za rok 2020
Účetní závěrka za rok 2020
Projekt Nový domov – návratná finanční pomoc
Pěšina Padělky – odkoupení podílů pozemku p.č. 816/77
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
10. Různé
11. Závěr
Usnesení č. 1.2 – 1/2021
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje program zasedání
zastupitelstva.
Hlasování
Pro
12
Proti
0
Zdržel se
0

2.

Zpráva o činnosti rady obce

Rada obce se od zasedání posledního zastupitelstva sešla sedmkrát a to v těchto termínech 14. 12.
2020, 30. 12. 2020, 13. 1. 2021, 21. 1. 2021, 18. 2. 2021, 4. 3. 2021 a 25. 3. 2021. Zastupitelé obdrželi
v písemné podobě veškerá usnesení z výše uvedených rad. Zastupitelé mají prostor k případným
dotazům.
Starosta zodpovídá dotazy zastupitelů stran některých usnesení, přijatých radou obce.
Usnesení č. 2 – 1/2021

Hlasování
3.

Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí usnesení z jednání
rady obce ze dne 14. 12. 2020, 30. 12. 2020, 13. 1. 2021, 21. 1. 2021,
18. 2. 2021, 4. 3. 2021 a 25. 3. 2021.
Pro
12
Proti
0
Zdržel se
0

Rozpočtové opatření č. 6/2020

Rozpočtové opatření č. 6/2020 bylo schváleno radou obce dne 30. 12. 2020.
Usnesení č. 3 – 1/2021
Hlasování
4.

Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí Rozpočtové opatření
č. 6/2020 – viz příloha č. 1 tohoto zápisu
Pro
12
Proti
0
Zdržel se
0

Rozpočtová opatření č. 1/2021 a 2/2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021 bylo schváleno radou obce dne 21. 1. 2021 a Rozpočtové opatření č.
2/2021 bylo schváleno radou obce dne 25. 3. 2021.
Usnesení č. 4 – 1/2021
Hlasování
5.

Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí Rozpočtová opatření
č. 1/2021 a 2/2021 – viz příloha č. 2 a 3 tohoto zápisu
Pro
12
Proti
0
Zdržel se
0

Závěrečný účet obce za rok 2020

Účetní obce Magda Jelínková shrnuje pro zastupitele obsah Návrhu závěrečného účtu obce za rok
2020. Paní účetní upozorňuje na písařskou chybu v částce v tabulce Přijaté dotace na položce 4112,
kdy správně je 389 900 Kč. Návrh závěrečného účtu obce byl řádně vyvěšen na úřední desce s
dálkovým přístupem včetně příloh v zákonné lhůtě 15-ti dnů před jeho schvalováním. Přílohou
Návrhu ZÚ 2020 je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2020, Výkaz pro
hodnocení plnění rozpočtu ÚSC Fin 2-12 sestavený k 31.12.2020 a Vyúčtování soc. fondu za r. 2020.
Dotaz na rozdíl v příjmech 2019 a 2020. Rozdíl není veliký, mimo jiné i díky kompenzačním bonusům.
V návrhu rozpočtu se navíc nepočítá s dotacemi, které v průběhu roku mohou příjmy obce navýšit.
Usnesení č. 5 – 1/2021

Hlasování
6.

Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje celoroční hospodaření obce
a Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce bez výhrad.
Pro
12
Proti
0
Zdržel se
0

Účetní uzávěrka za rok 2020

Účetní obce Magda Jelínková seznamuje zastupitele s účetní závěrkou za rok 2020. Veškeré
materiály obsažené v účetní závěrce obdrželi jednotliví členové zastupitelstva elektronicky a není
z jejich strany požadováno doplnění materiálů.

Usnesení č. 6 – 1/2021

7.

Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Účetní závěrku za rok 2020
a hospodářský výsledek – viz Protokol o schvalování účetní závěrky –
příloha č. 4 tohoto zápisu.
Pro
12
Proti
0
Zdržel se
0

Projekt Nový domov – návratná finanční výpomoc

Spolek Tady to mám rád, z. s., se sídlem Mokrá 313, 6664 06 Mokrá-Horákov, IČO. 27032582, se
obrátil na obce příslušné do správního obvodu ORP Šlapanice, se žádostí o finanční podporu pro
projekt Nový domov, v rámci kterého bude na území obce Mokrá-Horákov vybudovaná a následně
provozovaná registrovaná celoroční pobytová sociální služba komunitního charakteru pro osoby
s poruchou autistického spektra. Služba bude registrována a poskytována v souladu se zákonem o
sociálních službách. Spolek v současné době zajišťuje finanční prostředky, které použije na zaplacení
části kupní ceny na pořízení nemovitostí, v nichž bude sociální služba poskytována.
K 14. 4. 2021 poskytlo výpomoc 16 obcí, pouze jediná obec pomoci odmítla. Některé obce poskytly
částku formou daru, některé formou výpomoci, některé z části výpomoci, z části darem.
Ve věci tohoto bodu proběhla mezi zastupiteli další debata, která se věnovala jak smyslu daného
projektu, tak způsobu jeho podpory ze strany obce. Většina zastupitelů se shodla na finanční
podpoře formou návratné finanční pomoci. V rámci debaty zazněl i názor, že by se návratný finanční
pomoc mohla po čase z části nebo zcela „překlopit“ do podoby daru. Tomu však může případně dojít
až po opakovaném projednání a schválení v zastupitelstvu obce.
Usnesení č. 7 – 1/2021

I.

Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí žádost
Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko o finanční podporu
formou návratné finanční výpomoci pro projekt s názvem Nový
domov, realizovaný spolkem Tady to mám rád, z. s., se sídlem
Mokrá 313, Mokrá-Horákov, IČO: 27032582. V rámci projektu
bude na území obce Mokrá-Horákov vybudována a následně
provozována registrovaná celoroční pobytová sociální služba
komunitního charakteru pro osoby s poruchou autistického
spektra.

II.

Zastupitelstvo obce Ostopovice souhlasí s finanční podporou
projektu s názvem Nový domov formou poskytnutí návratné
finanční výpomoci podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, spolku Tady to
mám rád, z. s., se sídlem Mokrá 313, Mokrá-Horákov, IČO:
27032582, prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí
Šlapanicko.

III.

Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje poskytnutí návratné
finanční výpomoci ve výši 102 894,- Kč Dobrovolnému svazku
obcí Šlapanicko, se sídlem Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, IČO:
04379322, za účelem poskytnutí finanční podpory projektu s
názvem Nový domov.

IV.

Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje smlouvu o poskytnutí
návratné finanční výpomoci ve výši 102 894,- Kč mezi Obcí
Ostopovice, jako poskytovatelem a Dobrovolným svazkem obcí
Šlapanicko, se sídlem Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, IČO:

Hlasování
8.

Pro

04379322, jako příjemcem.
10
Proti

1

Zdržel se

1

Pěšina Padělky – odkoupení dílů pozemku p. č. 816/77

Starosta představil kupní smlouvu, jejichž předmětem je ideální podíl na pozemku p. č. 816/77
v katastrálním území Ostopovice pod pěšinou v lokalitě Padělky. Na základě znaleckého posouzení
byla kupní cena stanovena ve výši 120,- Kč/m2. Souhlas s prodejem a zněním kupní smlouvy již
vyjádřila paní Polcarová Hochwaldová, předběžný s prodejem souhlasila také paní Šoustalová a pan
Soukal. Zbývající vlastníci se zatím nevyjádřili.
Usnesení č. 8 – 1/2021
I. Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje kupní smlouvu na
ideální podíl 8009/32224 pozemku parc. č. 816/77 v k.ú.
Ostopovice mezi Obcí Ostopovice jako kupující a paní Evou
Polcarovou Hochwaldovou trvale bytem Jugoslávská 646/90,
61300 Brno - Černá Pole jako prodávající a pověřuje starostu
jejím podpisem.
II. Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje kupní smlouvu na
ideální podíl 8009/32224 pozemku parc. č. 816/77 v k.ú.
Ostopovice mezi Obcí Ostopovice jako kupující a paní Libuší
Šoustalovou trvale bytem Školní 265/2, 66449 Ostopovice jako
prodávající a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování
9.

III. Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje kupní smlouvu na
ideální podíl 2196/16112 pozemku parc. č. 816/77 v k.ú.
Ostopovice mezi Obcí Ostopovice jako kupující a panem Zdeňkem
Soukalem trvale bytem Zámecká 78/10, 66441 Troubsko jako
prodávajícím a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro
12
Proti
0
Zdržel se
0

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 pouze drobně mění Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 a uvádí
text vyhlášky do souladu se zákonem. Ke změně dochází na základě upozornění Ministerstva vnitra.
V průběhu projednávání bodu se vzdálili P. Řehořka a I. Paulíková a neúčastnili se hlasování.
Z tohoto důvodu hlasovalo jen deset zastupitelů. Projednávání dalších bodů se již účastnili.
Usnesení č. 9 – 1/2021

Hlasování
10. Různé

Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Pro
10
Proti
Zdržel se

Exekuční dražba pozemků v katastru obce
Starosta informoval zastupitele o skutečnosti, že v rámci exekuce dojde k dražbě pozemků p. č.
965/10, 965/11, 966/46, 966/57, 1375/12, 1375/22 a 1375/27 v katastrálním území Ostopovice.
Starosta navrhuje, aby se Obec Ostopovice dražby zúčastnila a pozemky se pokusila získat. Celem se
jedná o 3145m2 pozemků, nejnižší podání je stanoveno na 73 000,-Kč, tj. 23,21Kč/ m2 Nad rámec

starosta doplnil, že podle ustanovení § 85 písm. n) zákona o obcích může zastupitelstvo obce svěřit
radě nebo starostovi pravomoc nabytí nehmotné nemovité věci v dražbě.
Unesení č. 10 – 1/2021

I.

Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje koupi pozemků p. č.
965/10, 965/11, 966/46, 966/57, 1375/12, 1375/22 a 1375/27
v katastrálním území Ostopovice v elektronické dražbě, která se
koná dne 21. dubna 2021.

II.

Zastupitelstvo obce Ostopovice pověřuje starostu obce
Ostopovice k účasti v elektronické dražbě pozemků p. č. 965/10,
965/11, 966/46, 966/57, 1375/12, 1375/22 a 1375/27
v katastrálním území Ostopovice a pověřuje radu obce ke
stanovení nejvyššího podání.

III.

Bude-li Obci Ostopovice udělen příklep, zastupitelstvo obce
Ostopovice pověřuje starostu k podpisu všech dokumentů
potřebných k tomu, aby mohlo být vlastnické právo obce
zapsáno do katastru nemovitostí.
Hlasování
Pro
12
Proti
0
Zdržel se
0
V rámci bodu různé se dále probírala následující témata:
Protihlukové stěny u železniční trati. Jeden ze zastupitelů se dotazoval, proč jsou stěny vysoké, když
měly být nízké. Starosta odpověděl, že o nízkých protihlukových stěnách se neuvažovalo. V době
přípravy projektu se nízké stěny nepoužívaly.
Občan p. Zuza vznesl námitky k odvodnění trati v lokalitě Pod Vývozem a hluku z trati a žádá, aby
obec tyto věci projednala s investorem. Starosta přislíbil, že v případě odvodnění se obrátí na
investora s dotazem. Splnění hlukových limitů pak je investor dokládá v rámci kolaudačního řízení.
Předmětem dalšího bodu byla nepovolená stavba mobilheimu u trati, opět v lokalitě Pod Vývozem.
Starosta uvedl, že věc řeší Stavební úřad Střelice a probíhá řízení o odstranění stavby.
Další starosta shrnul přípravy na rekonstrukci ulic Branky a Na Rybníčku s tím, že stavby bude
zahájena v průběhu měsíce května, o přesném termínu budou obyvatele dotčených ulic
informováni.
Na závěr se jeden z občanů dotazoval, zda byla obec přizvána ke změně vysokotlakového plynového
potrubí. Starosta odpověděl, že o změně ví a že ji vítá, protože nová trasa je v souladu se zájmy
obce.
11. Závěr
Starosta se rozloučil se všemi přítomnými a v 20:29 hod. ukončil zasedání.

Zapsal dne 15. 4. 2021

David Vávra

_______________________

Ověřili

Jana Trčková

_______________________

David Šmídek

_______________________

MgA. Jan Symon

_______________________

Starosta obce

Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření č. 6/2020

Příloha č. 2 - Rozpočtové opatření č. 1/2021

Příloha č. 3 - Rozpočtové opatření č. 2/2021

Příloha č. 4- Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2020

Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2020

dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek
Identifikace schvalované účetní závěrky:
Účetní závěrka sestavená k 31.12.2020
Za účetní jednotku: Obec Ostopovice, IČ: 00282294, DIČ CZ00282294
Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 15. 4. 2021
Identifikace rozhodujících osob:
Zastupitelstvo obce Ostopovice ve složení Jan Symon, Boris Canov, David Šmídek, Ondřej
Tomašovič, Radka Dobšíková, Ilona Paulíková, Václav Martinů, Pavel Papajoanu, Petr Vlach,
Helena Havlišová, Jana Trčková, Petr Řehořka.
Zastupitelstvo obce Ostopovice bylo informováno o hospodářském výsledku za r. 2020
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 2020 obce Ostopovice usnesením č. 6 – 1/2021
Ke schválení byly předloženy tyto doklady:
- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztrát
- Příloha účetní jednotky
- Závěrečná inventarizační zpráva
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
- Komentář k sestavení státního závěrečného účtu
Další podklady pro schválení účetní jednotky nebyly ze strany zastupitelstva obce
požadovány.

Součástí účetní závěrky je i schválení hospodářského výsledku:
HV za rok 2020
- hlavní činnosti je zisk ve výši
- hospodářské činnosti je zisk ve výši

10 609 391,52 Kč
2 005 074,90 Kč

Hlasování:
Pro: 12

Proti:

0

Zdržel se:

Vyjádření účetní jednotky k výroku:

Bez připomínek

V Ostopovicích dne 15. 4. 2021

MgA. Jan Symon
Starosta obce

0

