Obec Ostopovice
4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
konané dne 16. 12. 2021
Zápis
Starosta obce zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Ostopovice v roce 2021 v 18:03 hod. a přivítal
všechny přítomné.
ž
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 8. prosince 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: 10 zastupitelů (18:10 příchod J. Kubíček, ml.)
Omluveni: V. Martinů., R. Dobšíková, P. Papajoanu, Ladislav Polcar, Petr Řehořka

Zapisovatelem byl určen David Vávra.
Starosta obce uvedl, že zápis z 3. zasedání v roce 2021 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí.
Za ověřovatele zápisu o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce v roce 2021 byli navrženi David
Šmídek a Jana Trčková, tito vyslovili s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1.1. – 4/2021
Hlasování

Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje za ověřovatele zápisu o
průběhu 4. zasedání zastupitelstva Davida Šmídka a Janu Trčkovou.
Pro
9
Proti
0
Zdržel se
0

Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení – technický bod
Zpráva o činnosti rady obce
Rozpočet obce na rok 2022
Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025
Schválení odměn pro členy komisí - nezastupitele
Vydání změna č. 1 územního plánu Ostopovice
Pořízení změny územního plánu Ostopovice – navrhovatel Ing. Jiří Poledňák
Kvalita vody a cena vodného a stočného na rok 2022
Individuální dotace – Oblastní Charita Rajhrad
Dodatek č. 1 Směrnice Obce Ostopovice č. 1/2020 o sociálním fondu
Dodatek č. 14 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č. 4/2021, kterou se mění obecně závazná
vyhláška obce Ostopovice č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
13. Smlouva o bezúplatném převodu nemovité věci - pozemek p.č. 258/2 v k.ú. Ostopovice
14. Ukončení členství v Honebním společenstvu Bobrava Nebovidy – Ostopovice

-1-

15.
16.
17.
18.

Prodej pozemku 1506/7 v k.ú. Ostopovice
DSO Šlapanicko – závěrečný účet
Různé
Závěr

Starosta obce navrhuje doplnit navržený program o bod nazvaný „Rozpočtové opatření obce č.
7/2021“ a navrhuje jej zařadit jako bod č. 3 programu zasedání zastupitelstva za bod č. 2 „Zpráva o
činnosti rady obce.“ Dále starosta navrhuje bod označený jako „Kvalita vody a cena vodného a
stočného na rok 2022“ rozšířit o aktualizaci plánu financování vodovodů a kanalizací. Nakonec
starosta navrhuje zařadit před bod Různé dva nové body - „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpomoci při
zdolávání požárů a dalších živelných pohrom a jiných mimořádných událostí – sdružení jednotky
požární ochrany“ a „Žádost o schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční
výpomoci.“
Doplněný program zasedání zastupitelstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Zahájení – technický bod
Zpráva o činnosti rady obce
Rozpočtové opatření č. 7/2021
Rozpočet obce na rok 2022
Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025
Schválení odměn pro členy komisí - nezastupitele
Vydání změna č. 1 územního plánu Ostopovice
Pořízení změny územního plánu Ostopovice – navrhovatel Ing. Jiří Poledňák
Kvalita vody a cena vodného a stočného na rok 2022 a aktualizaci plánu financování
vodovodů a kanalizací
Individuální dotace – Oblastní Charita Rajhrad
Dodatek č. 1 Směrnice Obce Ostopovice č. 1/2020 o sociálním fondu
Dodatek č. 14 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č. 4/2021, kterou se mění obecně závazná
vyhláška obce Ostopovice č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Smlouva o bezúplatném převodu nemovité věci - pozemek p.č. 258/2 v k.ú. Ostopovice
Ukončení členství v Honebním společenstvu Bobrava Nebovidy – Ostopovice
Prodej pozemku 1506/7 v k.ú. Ostopovice
DSO Šlapanicko – závěrečný účet
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpomoci při zdolávání požárů a dalších živelných pohrom a
jiných mimořádných událostí – sdružení jednotky požární ochrany
Žádost o schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Různé
Závěr

Usnesení č. 1.2 – 4/2021
Hlasování

Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje doplněný program
zasedání zastupitelstva.
Pro
9
Proti
0
Zdržel se

0

18:10 – příchod J. Kubíček, ml. – 10 zastupitelů
2.

Zpráva o činnosti rady obce

Rada obce se od posledního zasedání zastupitelstva sešla pětkrát a to v těchto termínech 30.9.,
19.10, 11. 11, 25.11 a 29.11.2021. Zastupitelé obdrželi v písemné podobě veškerá usnesení z výše
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uvedených rad. Zastupitelé mají prostor k případným dotazům.
Usnesení č. 2 – 4/2021
Hlasování

Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí usnesení z jednání
rady obce ze dne 30.9., 19.10, 11. 11, 25.11 a 29.11.2021.
Pro
10
Proti
0
Zdržel se
0

3.
Rozpočtové opatření č. 7/2021
Rozpočtové opatření č. 7/2021 bylo schváleno radou obce dne 25. listopadu 2021
Usnesení č. 3 – 4/2021
Hlasování
4.

Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí Rozpočtové opatření
č. 7/2021 – viz příloha č. 1 tohoto zápisu
Pro
10
Proti
0
Zdržel se
0

Rozpočet obce na rok 2022

Zastupitelé obdrželi vypracovaný Návrh rozpočtu na rok 2022. Návrh rozpočtu je od 30. 11. 2021
zveřejněn na úřední desce obce. Účetní obce Magda Jelínková seznámila zastupitele obce
s podrobnostmi rozpočtovaných příjmů, výdajů a financování.
Příjmy

26 211 000,- Kč

Výdaje

34 926 000,- Kč

Financování

8 715 000,- Kč

Starosta doplnil informace týkající se investic v roce 2022.
Účetní obce dále seznámila zastupitele s Rozpočtem sociálního fondu na rok 2022:
Příjmy celkem 110 000,- Kč
Výdaje celkem 110 000,- Kč
Finanční částka je zahrnuta v Rozpočtu obce na rok 2022 v paragrafu 6171 – činnost místní správy.
Usnesení č. 4.1 – 4/2021
Hlasování
Usnesení č. 4.2 – 4/2021
Hlasování
5.

Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Návrh rozpočtu na r. 2022
– viz příloha č. 2 tohoto zápisu.
Pro
10
Proti
0
Zdržel se
0
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Rozpočet sociálního fondu
na r. 2022 – viz příloha č. 3 tohoto zápisu.
Pro
10
Proti
0
Zdržel se
0

Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025

Starosta seznámil zastupitele s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 – 2025, viz
příloha č. 4 tohoto zápisu. Starosta stručně popsal plánované investice v období 2023 až 2025.
Usnesení č. 5– 4/2021
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Střednědobý výhled
rozpočtu obce Ostopovice na roky 2023-2025 dle přílohy č. 4 zápisu.
Hlasování
Pro
10
Proti
0
Zdržel se
0
6.

Schválení odměn pro členy komisí – nezastupitelé

Výše odměny dle návrhu předsedy Komise kulturní, Jana Kubíčka, ml. ve výši 8000,-Kč za tok 2021.
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Usnesení č. 6– 4/2021
Hlasování
7.

Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje odměnu za rok 2021
členům komise kulturní – nezastupitelům ve výši 8.000,-Kč.
Pro
10
Proti
0
Zdržel se
0

Vydání změny č. 1 územního plánu Ostopovice

Obec Ostopovice má platnou územně plánovací dokumentaci, a to územní plán Ostopovice, vydaný
usnesením zastupitelstva č. 7-3/2020 ze dne 30.6.2020, účinný od 16.7.2020. Zastupitelstvo obce
Ostopovice schválilo usnesením č. 9-2/2021 ze dne 28.6.2021 pořízení změny č. 1 ÚP Ostopovice z
vlastního podnětu, v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. a) s použitím § 55 odst. 2 stavebního
zákona. Současně se schválením pořízení změny č. 1 Zastupitelstvo Ostopovice pověřilo usnesením
9-2/2021 ze dne 28.6.2021 starostu obce MgA. Jana Symona, jako určeného zastupitele pro
spolupráci s výkonným pořizovatelem změny č. 1. Pořizovatelem změny č. 1 je Obecní úřad
Ostopovice, který si zajistil splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovacích činností
uzavřením příkazní smlouvy s Ing. arch. Radkem Bočkem a zodpovědným projektantem změny č. 1
územního plánu je Ing. arch. Pavel Hnilička, kdy společnost Pavel Hnilička Architects+Planners, s.r.o.,
byla vybrána na základě cenové nabídky ze dne 26.5.2021, schválené Radou obce Ostopovice dne
28.6.2021.
Důvodem pořízení změny č. 1 je rozhodnutí Zastupitelstva obce Ostopovice podle § 46 odst. 3
stavebního zákona o návrhu na pořízení změny územního plánu. Obsah změny č. 1 územního plánu
Ostopovice připravil pořizovatel dne 12.5.2021. Dne 12.5.2021 pořizovatel odeslal návrhu obsahu
změny Krajský úřad Jihomoravského kraje s žádostí o vydání stanoviska dle ust. § 55a odst. 2 písm.
d) a e) k návrhu obsahu změny. Orgán ochrany ŽP vyloučil negativní vliv změny č. 1 územního plánu
Ostopovice, coby koncepce, na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona a zákona 100/2001
Sb., orgán ochrany ŽP v oblasti evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy NATURA
vyloučil negativní vliv územního plánu na tyto prvky ochrany přírody, svým stanoviskem č.j. JMK
88946/2021, které bylo vydáno dne 15.6.2021. projednal jej dle ust. § 55a stavebního zákona a dne
28.6.2021 jej schválilo Zastupitelstvo obce Ostopovice.
Veřejné projednání návrhu změny č. 1 zahájil pořizovatel dne 1.10.2021, kdy rozeslal na dotčené
orgány, sousední obce, oprávněné investory a Krajský úřad Jihomoravského kraje písemnost
„Oznámení místa a doby konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 územního plánu
Ostopovice“, ve které stanovil, že veřejné projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Ostopovice
proběhne ve čtvrtek 4.11.2021 od 17:00 v sále restaurace U Volejníků, Školní 1/20, Ostopovice a
zároveň doručil všem adresátům dokumentaci změny pro veřejné řízení a stanovil v souladu se
stavebním zákonem, že dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve lhůtě do 7
dnů ode dne veřejného projednání stanoviska k obsahu změny, kdy změna je pořizována tzv.
zkráceným postupem pořízení dle ust. §§ 55a-55b a 54 stavebního zákona, a také to, že k později
uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Veřejnost byla informována
prostřednictvím veřejné vyhlášky, která byla vyvěšena na úřední desku Obecního úřadu Ostopovice
dne 4.10.2021, doručena dne 19.10.2021 a také stanovila místo a čas veřejného projednání návrhu
změny č. 1. Během veřejného projednání byla uplatněna celkem 3 stanoviska dotčených orgánů
(Ministerstvo obrany, Krajská hygienická stanice a Hasičský záchranný sbor), všechna kladná, 3
námitky oprávněných investorů (MND, NET4GAS a EG.D), kdy pouze požadavku EG.D nebylo
vyhověno a 2 připomínky (Statutární město Brno a Obec Ostopovice), kterém pořizovatel a určený
zastupitel plně vyhověl. Vypořádání uplatněných stanovisek, námitek a připomínek provedl určený
zastupitel a oprávněná úřední osoba pořizovatele dne 16.11.2021. Tentýž den pořizovatel odeslal na
všechny dotčené orgány a na Krajský úřad Jihomoravského kraje písemnost „Žádost o stanoviska
dotčených orgánů a KÚ k návrhu vypořádání uplatněných námitek a připomínek k návrhu změny č. 1
územního plánu Ostopovice“ a na krajský úřad jako nadřízený orgán územního plánování žádost o
jeho stanovisko.
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Pokud bude vydáno kladné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování a pokud dotčené
orgány nebudou rozporovat návrh na rozhodnutí o uplatněných námitkách a návrh vypořádání
uplatněných připomínek, budou splněny všechny podmínky kladené stavebním zákonem na proces
pořízení změny územního plánu zkráceným postupem pořízení. A protože jen a pouze zastupitelstvo
obce má právo, podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 stavebního zákona, schválit vydání
změny územního plánu coby opatření obecné povahy, je návrh na vydání změny č. 1 územního plánu
Ostopovice nyní předkládán zastupitelům obce k projednání s doporučením pořizovatele vydat
změnu územního plánu v předložené podobě.
Pokud jde o poslední bod navrženého usnesení, ten reaguje na fakt, že v mezidobí nabyla na
účinnosti 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, která s sebou přinesla změny
v obsahu zásad přímo se dotýkajících i správního územní Obce Ostopovice. Je tedy nutné naplnit ust.
§ 54 odst. 6 stavebního zákona ve znění: „Obec je povinna bez zbytečného odkladu uvést do souladu
územní plán s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, územním rozvojovým plánem a
schválenou politikou územního rozvoje. Do té doby nelze rozhodovat podle částí územního plánu,
které jsou v rozporu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, územním rozvojovým
plánem nebo s politikou územního rozvoje.“ tak, aby aktuální podoba územního plánu Ostopovic
v co nejbližší době plně reflektovala dnes účinnou podobu aktualizovaných Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje.
Usnesení č. 7 – 4/2021

Zastupitelstvo Obce Ostopovice
I. bere na vědomí
dokumentaci změny č. 1 územního plánu Ostopovice vč. vyhodnocení
námitek a vyhodnocení připomínek v textové části odůvodnění
změny územního plánu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu;
II. konstatuje
že změna č. 1 územního plánu Ostopovice není v rozporu se
Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje v platném znění, s
Politikou územního rozvoje České republiky, v platném znění, se
stanovisky dotčených orgánů nebo s výsledkem řešení rozporů a se
stanoviskem Krajského úřadu Jihomoravského kraje, jak je prokázáno
v odůvodnění změny územního plánu;
III. rozhodlo
o námitkách uplatněných při veřejném projednání návrhu změny č. 1
územního plánu tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto materiálu;
IV. souhlasí
s vypořádáním připomínek uplatněných při veřejném projednání
návrhu změny č. 1 územního plánu tak, jak je uvedeno v příloze č. 3
tohoto materiálu;
V. vydává
změnu č. 1 územního plánu Ostopovice;
VI. ukládá
starostovi obce zajistit, prostřednictvím pořizovatele, zveřejnění
vydané změny a úplného znění územního plánu Ostopovice po
vydání této změny na úřední desce a splnění činností konaných po
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vydání změny územního plánu.

Hlasování
8.

VII. schvaluje
zahájení procesu pořízení zprávy o uplatňování územního plánu
Ostopovice za uplynulé období, kdy do návrhu této zprávy budou
vloženy požadavky na změny územního plánu Ostopovice vyplývající
z nyní již účinné 1. aktualizace Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje a ukládá pořizovateli neprodleně zahájit práce
na zpracování návrhu zprávy o uplatňování.
Pro
9
Proti
0
Zdržel se
1

Pořízení změny územního plánu Ostopovice – navrhovatel Ing. Jiří Poledňák

Dle ust. § 44 stavebního zákona o pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce ad a) z
vlastního podnětu, ad b) na návrh orgánu veřejné správy, ad c) na návrh občana obce, ad d) na návrh
fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na
území obce, ad e) na návrh oprávněného investora. Toto ustanovení se vztahuje i na rozhodnutí o
pořízení změny územního plánu.
Dle ust. § 46 odst. pořizovatel, zde Obecní úřad Ostopovice, po převzetí návrhu na pořízení
územního plánu, zde změny, posoudí úplnost návrhu, jeho soulad s právními předpisy a v případě
nedostatků vyzve navrhovatele, aby je v přiměřené lhůtě odstranil. Neodstraní-li navrhovatel
nedostatky požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě, pořizovatel návrh odmítne, sdělí tuto
skutečnost navrhovateli a předloží o tom informaci zastupitelstvu obce příslušnému k vydání
územního plánu. Pořizovatel ve svém stanovisku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu konstatoval, že
návrh na pořízení změny územního plánu je po formální stránce bezvadný, po stránce věcné
nicméně pořizovatel nedoporučuje zastupitelům schválit zahájení pořizování této změny.
Usnesení č. 8 – 4/2021

Zastupitelstvo Obce Ostopovice
I. bere na vědomí
návrh na pořízení změny územního plánu Ostopovice Ing. Jiřího
Poledňáka ze dne 15. 10. 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a
stanovisko pořizovatele k tomuto návrhu dle přílohy č. 2 tohoto
materiálu;
II. neschvaluje
pořízení změny č. 2 územního plánu Ostopovice tzv. zkráceným
postupem dle ust. §§ 55a a-55b stavebního zákona dle návrhu Ing.
Jiřího Poledňáka;

Hlasování
9.

III. ukládá
starostovi obce zajistit, prostřednictvím pořizovatele, informování
navrhovatele o tom, že jeho návrh na pořízení změny územního
plánu Ostopovice nebyl přijat.
Pro
10
Proti
0
Zdržel se
0

Kvalita vody a cena vodného a stočného na rok 2022 a aktualizaci plánu financování
vodovodů a kanalizací

Starosta stručně parafrázoval obsah dopisu VAS o kvalitě vody adresovaný zastupitelům. Následně
navrhl zastupitelstvu, s ohledem na opakované problémy s kvalitou vody v letošním roce, zachovat
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výši vodného a stočného pro rok 2022 beze změny.
Nakonec zastupitele seznámil s aktualizací plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.
Usnesení č. 9.1 – 4/2021
Hlasování
Usnesení č. 9.2 – 4/2021
G
Hlasování
Usnesení č. 9.3 – 4/2021
Hlasování
10.

Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí informaci ke kvalitě
vody od Vodárenské akciové společnosti, a.s..
Pro
10
Proti
0
Zdržel se
0
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje vodné na rok 2022 ve výši
40,42 Kč bez DPH a stočné na rok 2022 ve výši 36,85 Kč bez DPH.
Pro
10
Proti
0
Zdržel se
0
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje aktualizaci Plánu
financování obnovy vodovodů a kanalizací v obci Ostopovice.
Pro
10
Proti
0
Zdržel se
0

Individuální dotace – Oblastní Charita Rajhrad

Diecézní charita Brno žádá o poskytnutí částky 32.560,- Kč pro pečovatelskou službu
poskytovanou občanům obce Ostopovice.
Usnesení č. 10 – 4/2021

Hlasování
11.

Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje poskytnutí individuální
dotace Diecézní charitě Brno, Oblastní charita Rajhrad, se sídlem
Jiráskova 47, Rajhrad, ve výši 32 560,- Kč. Zastupitelstvo obce
Ostopovice schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální
dotace a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro
10
Proti
0
Zdržel se
0

Dodatek č. 1 Směrnice Obce Ostopovice č. 1/2020 o sociálním fondu

Zastupitelstvu je předkládán dodatek č. 1 Směrnice o sociálním fondu, kterým se mění forma
příspěvku na stravování zaměstnancům obce a uvolněným zastupitelům z nepeněžitého (stravenky)
na peněžitý (tzv. stravenkový paušál).
Usnesení č. 11 – 4/2021
Hlasování
12.

Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje dodatek č. 1 ke Směrnici
Obce Ostopovice č. 1/2020 o sociálním fondu.
Pro
10
Proti
0
Zdržel se
0

Dodatek č. 14 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dne 23. 9. 2021 schválilo výši finančního příspěvku obcí do
Fondu IDS, která činí 100,- Kč na jednoho obyvatele/rok. V souvislosti s tímto rozhodnutím obec
obdržela návrh dodatku Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK. Předmětem dodatku je
úprava výše finančního příspěvku obcí a sjednocení termínu splatnosti příspěvku tak, aby byl pro
všechny obce jednotný.
Usnesení č. 12 – 4/2021

Hlasování

Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje dodatek č. 14 Smlouvy o
zajištění financování systému IDS JMK a pověřuje starostu obce jeho
podpisem.
Pro
10
Proti
0
Zdržel se
0
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13.

Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č. 4/2021, kterou se mění obecně závazná
vyhláška obce Ostopovice č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvu je předkládána obecně závazná vyhlášky č. 4/2021, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Jedná se o drobnou změnu
ustanovení čl. 7 odst. 2, který upravuje osvobození od hrazení poplatku. Navrhovaná změna
rozšiřuje osvobození od hrazení poplatku tak, aby uživatel nemusel hradit obci současně poplatek a
nájemné za použití obecního pozemku.
Usnesení č. 13 – 4/2021

Hlasování
14.

Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 4/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Pro
10
Proti
0
Zdržel se
0

Smlouva o bezúplatném převodu nemovité věci - pozemek p.č. 258/2 v k.ú. Ostopovice

Na základě dřívější žádosti obce nabídl ČR-ÚZSVM k bezúplatnému převodu do vlastnictví obce
pozemek p. č. 258/2. Jedná se o pozemek pod místní komunikací a začátku ulice Sadová.
Usnesení č. 14 – 4/2021

Hlasování
15.

Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje smlouvu o bezúplatném
převodu vlastnického práva k pozemku p. č. 258/2 v katastrálním
území Ostopovice uzavřenou mezi Českou republikou zastoupenou
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako
převodcem a Obcí Ostopovice jako nabyvatelem. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro
10
Proti
0
Zdržel se
0

Ukončení členství v Honebním společenstvu Bobrava Nebovidy – Ostopovice

Zastupitelstvu je předkládán návrh na ukončení členství v Honebním společenstvu Bobrava
Nebovidy – Ostopovice. Předkládaný návrhu navazuje na rozhodnutí Obce Nebovidy, která ze
společenstva vystoupila v roce 2013.
Usnesení č. 15 – 4/2021

Hlasování
16.

Zastupitelstvo obce Ostopovice souhlasí s ukončením členství obce
Ostopovice v Honebním společenstvu Bobrava Nebovidy –
Ostopovice.
Pro
10
Proti
0
Zdržel se
0

Prodej pozemku 1506/7 v k.ú. Ostopovice

Majitel areálu SPOMAT p. Vilám se v roce 2016 na obec obrátil s žádostí o prodej pozemku pod
komunikací uvnitř areálu – p.č. 1506/7. Protože se jednalo o součást historické cesty, vedoucí
k mlýnu, který se dnes nachází za dálnicí, podmínilo zastupitelstvo prodej zachováním možnosti
případného opětovného spojení v budoucnosti a vybudováním nové komunikace mezi zbývajícími
pozemky pod původní cestou, tj. mezi pozemky 1506/1 a 1506/8. Následně byla uzavřena smlouva o
smlouvě budoucí. Ke kolaudaci nově vybudované cesty nakonec došlo až v loňském roce a nyní je
předkládám prodej pozemku za dříve dohodnutou kupní cenu. Jelikož je však výměra prodávaného
pozemku větší, než v případě nové cesty na pozemku p. č. 1506/3 (kupní cena 27 000Kč) bylo
dohodnuto ještě dodatečné plnění formou pronájmu pozemku p. č. 1508/4 na dalších 11 let za cenu
1Kč za rok.
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Usnesení č. 16.1– 4/2021

Hlasování
Usnesení č. 16.2 – 4/2021

Hlasování
Usnesení č. 16.3 – 4/2021

Hlasování
17.

Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje nabídku společnosti
SPOMAT, spol. s. r. o., IČ 47909935, se sídlem Družstevní 404/14,
66449 Ostopovice, doručenou dne 7. prosince 2021 na koupi
pozemku p.č.1506/7 v k.ú. Ostopovice k záměru, který byl zveřejněn
od 30. 9. 2021 do 15. 12. 2021.
Pro
10
Proti
0
Zdržel se
0
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje kupní smlouvu na pozemek
p č. 1506/7 v k.ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopovice jako prodávající a
společností SPOMAT, spol. s. r. o., IČ 47909935, se sídlem Družstevní
404/14, 66449 Ostopovice, jako kupující, za dohodnutou kupní cenu
ve výši 27.000,- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro
10
Proti
0
Zdržel se
0
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje nájemní smlouvu na
pozemek p č. 1508/4 v k.ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopovice jako
nájemkyní a Bc. Hanou Vilámovou, bytem Lomená 558/19, 61700
Brno -Komárov jako pronajímatelkou a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Pro
10
Proti
0
Zdržel se
0

DSO Šlapanicko – závěrečný účet

Starosta seznamuje zastupitele se závěrečným účtem DSO Šlapanicko za rok 2020.
Usnesení č. 17 – 4/2021
Hlasování
18.

Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí závěrečný účet DSO
Šlapanicko za rok 2020.
Pro
10
Proti
0
Zdržel se
0

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpomoci při zdolávání požárů a dalších živelných pohrom a
jiných mimořádných událostí – sdružení jednotky požární ochrany

Zastupitelstvu je předkládán dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpomoci při zdolávání požárů a dalších
živelných pohrom a jiných mimořádných událostí – sdružení jednotky požární ochrany uzavřené
v roce 2005 mezi Obcí Ostopovice a Obcí Střelice. Obec Ostopovice se na základě dodatku zavazuje
přispívat pravidelně na činnost JPO SDH obce Střelice částku 30.000,- Kč. Dodatek je schvalován
s účinností od 1. ledna 2022.
Usnesení č. 18 – 4/2021

Hlasování
19.

Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o
výpomoci při zdolávání požárů a dalších živelných pohrom a jiných
mimořádných událostí – sdružení jednotky požární ochrany a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro
10
Proti
0
Zdržel se
0

Žádost o schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Na Obec Ostopovice se obrátil se žádostí o schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí návratné
finanční výpomoci spolek Tady to mám rád, z. s. (dále „TTMR“); smlouvu Obec Ostopovice uzavřela
s DSO Šlapanicko.
Žádost TTMR odůvodnil následovně:
Na realizaci stavební části projektu Nový domov dostal TTMR dotaci z Evropského fondu pro
regionální rozvoj formou financování ex-post, tedy prostředky je nutné uhradit z vlastních zdrojů a
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následně budou proplaceny z dotace. Právě na předfinancování byla pro TTMR schválena návratná
finanční výpomoc od města Brna ve výši 10 439 000 Kč. Podmínkou města Brna pro poskytnutí NFV
je zajištění pohledávky formou zástavy nemovitosti, a to pozemku p. č. 839/3, jehož součástí je
stavba č. pop. 227, a pozemky p.č. 840/3, p.č. 841/2, p.č. 842/4, p.č. 839/1, po dobu trvání smlouvy
o poskytnutí NFV tedy do doby vrácení poskytnutých finančních prostředků. Celou částku je TTMR
povinno vrátit nejpozději do 01.11. 2023. Po vrácení NFV bude zástavní právo vymazáno.
Protože je smlouva s městem Brnem o poskytnutí NFV vázána na letošní rozpočet, musí TTMR
smlouvu o návratné finanční výpomoci uzavřít nejpozději do 22.12.2021.
S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem TTMR žádá o schválení dodatku ke smlouvě
o poskytnutí NFV, kterým bude umožněno zastavení nemovitostí, na jejichž koupi byla TTMR
poskytnuta NFV na základě smlouvy uzavřené mezi Dobrovolným svazkem obcí Šlapanicko a Obcí
Ostopovice a umožněno zřízení zástavního práva k těmto nemovitostem po dobu nezbytně nutnou.
Usnesení č. 19 – 4/2021

Hlasování
20.

Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 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: 04379322,
jako příjemcem a pověřuje starostu jeho podpisem.
Pro
10
Proti
0
Zdržel se
0

Různé

Info o rekonstrukci ulic Branky a Na Rybníčku
Starosta stručně informoval o průběhu rekonstrukce ulic, kvitoval, že se stihlo položení asfaltu.
Příprava výběrového řízení - Knihovna a obecní sál
Starosta informoval, že se finalizuje příprava výběrového řízení. Rada obce by jej měla projednat
před vánoci a k vyhlášení by mělo dojít po Novém roce. Odhadovaná investice by měla činit kolem
24 milionů Kč.
Zahájena dopravní obslužnost železniční zastávky Ostopovice
Starosta informoval, že od 12. prosince 2021 začaly vlaky zastavovat v nově vybudované zastávce.
Při této příležitosti byla vyrobena pamětní jízdenka a odznak. S ohledem na aktuální epidemickou
situaci však bohužel nebylo možné tuto významnou událost oslavit.
Kultura po Novém roce – koncert Tříkrálový
Opět s ohledem na epidemickou situaci byla bohužel zrušena většina adventního programu. Pouze
Tříkrálový koncert zatím zrušený nebyl. Jeho uskutečnění bude záležet na aktuální epidemické
situaci.
Betlémské světlo
Zastupitelé diskutovali o možnosti předávání Betlémského světla v obci.
Jaroslav Šebánek na zasedání zastupitelstva stručně představil svůj záměr připravit do příštích
komunálních voleb samostatnou kandidátní listinu nezávislých kandidátů. Následně poděkoval
zastupitelům za dosavadní spolupráci ve věci péče o obec a za spolupráci na obecním zpravodaji.
21.

Závěr

Starosta se rozloučil se všemi přítomnými a v 20:30 hod. ukončil zasedání.
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Zapsal dne 16. 12. 2021

David Vávra

_______________________

Ověřili

David Šmídek

_______________________

Jana Trčková

_______________________

MgA. Jan Symon

_______________________

Starosta obce
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Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření č. 7/2021
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Příloha č. 2 – návrh rozpočtu na rok 2022
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Příloha č. 3 – rozpočet sociálního fondu na rok 2022
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Příloha č. 4 – Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2023 - 2025
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