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Zápis 

z 20. zasedání zastupitelstva města ve volebním období 2014 – 2018 

konaného dne 17. května 2018 ve velké zasedací místnosti olešnické radnice 

 

 
Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v  19.25 hod.  
Přítomno: podle prezenční listiny 12 členů zastupitelstva města. Z občanů a hostů, kteří se 
zúčastnili zasedání (cca 20 osob), 10 potvrdilo svoji účast podpisem na prezenční listině.  
 
Podkladový materiál: 

- zaslaný s pozvánkou: "košilky" s návrhy usnesení, tabulka plnění rozpočtu za leden až 
duben 2018, rozpočtová opatření č. 1 a č. 2 za rok 2018, tabulka žadatelů z grantového 
systému města  

- zaslaný na e-mailové adresy: "košilky" s návrhy usnesení, tabulka plnění rozpočtu za 
leden až duben 2018, rozpočtová opatření č. 1 a č. 2 za rok 2018, tabulka žadatelů 
z grantového systému města  

- předaný před jednáním: Veřejnoprávní smlouvy s Hastrmánkem a FC Olešnice, 
Soupis prací - vyčíslení stavby „Průtah II/362“ 

- k nahlédnutí: fotografie z realizovaných investičních akcí 
 
Program jednání: 
 
1. Zahájení  
Jednání zastupitelstva zahájil pan starosta PaedDr. Zdeněk Peša v 18.00 hod. Přivítal 
přítomné, konstatoval, že zasedání bylo svoláno 4. května 2018. Na zahájení zasedání bylo 
přítomno 12 členů zastupitelstva, což znamená, že zastupitelstvo bylo usnášení schopné. Ze 
zasedání se omluvil  pan MUDr. Jan Nechuta. Neomluveni: pan Radek Novotný a pan 
František Fiala. Pan starosta připomenul program: 
2. Zpráva z jednání rady města z 78. až 83. schůze. 
3. Plnění rozpočtu za leden až duben 2018. 
4. Rozpočtová opatření č. 1 a č. 2 za rok 2018. 
5. Rozdělení prostředků z grantového systému města a schválení veřejnoprávních smluv s FC 
Olešnice a Hastrmánek Olešnice. 
6. Informace o průběhu investičních akcí a oprav. 
7. Diskuze. 
8. Rekapitulace usnesení. 
9. Závěr.  
 
Pan starosta uvedl, že diskuze bude ke každému projednávanému bodu zvlášť a vyzval členy 
zastupitelstva k případnému doplnění programu. Nikdo nereagoval a zastupitelstvo města 
schválilo program jednání podle pozvánky (pro 12, proti 0, zdržel se 0). Ověřovateli zápisu 
byli navrženi a schváleni pan Karel Kubíček a pan Milan Trmač (pro 10, proti 0, zdržel se 2). 
Zapisovatelkou byla určena paní Večeřová, rekapitulací usnesení byl určen pan Ing. Adamec. 
Pan starosta ještě  konstatoval, že zápis z 19. zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen a k 
nahlédnutí je u tajemnice městského úřadu.  
 
2. Zpráva z jednání rady města z 78. až 83. schůze 
Zprávu o jednání rady města přednesl pan místostarosta přečtením usnesení z jednání rady ze 
schůzí uvedeného pořadí. V některých bodech doplnil pan starosta: projekt „Obnova 
odbahnění suchého poldru se stálou zvodní Pod Lamberkem“ dnes na 84 schůzi rady byla 
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schválena smlouva o poskytnutí dotace na tento projekt z rozpočtu JmK v celkové částce 
300.000,-Kč; Projekt průtah II/362: je velká pravděpodobnost, že SÚS JmK obdrží dotaci 
ze Státního fondu dopravní infrastruktury, rozhodnutí zatím nepadlo, čekáme ho každým 
dnem, v případě, že dotaci obdržíme, bude projekt rozdělen do dvou časových etap, padá 
varianta, že by město samostatně investovalo v tomto roce do oprav chodníků.; Výběrové 
řízení na projekt „ZŠ moderně a komplexně“: je podepsaná smlouva s dodavateli na výrobu 
nábytku a pomůcek, v současné době jsme v procesu výběrového řízení, kdy podepisujeme 
smlouvu s vybraným dodavatelem na IT, projekt bude ukončen v srpnu 2018 
Po přednesení zprávy vyzval pan starosta  členy zastupitelstva k dotazům. –Ing. Jakub 
Slavíček: snížení dotace v mateřské škole, firma Derhams? – pan starosta: dotační 
management včetně výběrového řízení na dodavatele zajišťovala firma Derhams, CRR by 
mělo kontrolovat proces výběrových řízení a vydalo stanovisko, že došlo k pochybení, co se 
týče termínů vyhlášeného výběrového řízení na dodávku nábytku s tím, že krácení dotace na 
nábytek je 10 %. Město vyzvalo firmu Derhams k náhradě, její zástupce nejdříve tvrdil, že 
jsou pojištění pro případ chyby, přišel dopis, který náhradu zpochybnil. Podklady byly 
předány k vyjádření právníkovi. Firma Derrhams požádala prostřednictvím našeho právního 
zástupce JUDr. Čecha o schůzku s panem starostou, která se bude konat na Městském úřadě 
v Olešnici, v pondělí tj. 21.5.2018 – Nikdo další neměl ke zprávě z jednání rady dotaz. 
Zastupitelstvo města schválilo zprávu z jednání rady města ze 78. až 83. schůze (pro 11, proti 
0, zdržel se 1). 
 
3. Plnění rozpočtu za leden až duben 2018. 
Členové zastupitelstva obdrželi tabulku plnění příjmů a výdajů rozpočtu za leden až duben 
2018 s pozvánkou. K plnění rozpočtu města neměli zastupitelé žádné připomínky. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí plnění rozpočtu za leden až duben 2018 (pro 12, proti 0, 
zdržel se 0). 
  
4. Rozpočtová opatření č. 1 a č. 2 za rok 2018. 
Členové zastupitelstva obdrželi dokument k rozpočtovému opatření č. 1 a č. 2 s pozvánkou. 
Pan starosta konstatoval, že na základě vývoje rozpočtu pro rok 2018 v oblasti příjmů i výdajů 
v jednotlivých oddílech rozpočtu provedla rada města rozpočtové opatření č. 1 a č. 2  - 
přesunu v jednotlivých oddílech tak, aby rozpočet města byl vyrovnaný a přitom aby reálné 
plnění příjmů odpovídalo reálnému plnění výdajů. Nikdo ze členů zastupitelstva neměl dotaz. 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření č. 1 a č. 2 za rok 2018 podle podkladového 
materiálu (pro 12, proti 0, zdržel se 0). 
 
5. Rozdělení prostředků z grantového systému města a schválení veřejnoprávních smluv 

s FC Olešnice a Hatrmánek Olešnice. 
Pan starosta upozornil, že rozdělení prostředků z grantového systému města se projednává 
takto od roku 2016 po změně zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
V případě, že dotace pro spolek přesáhne částku 50 tis. Kč, musí být projednána a schválena 
zastupitelstvem a uzavřená veřejnoprávní smlouva. Tato skutečnost se týká dvou olešnických 
spolků. Členové zastupitelstva obdrželi tabulku návrhu rozložení prostředků z grantového 
systému města mezi jednotlivé spolky společně s pozvánkou. 
Zastupitelstvo města Olešnice v souladu s ustanovením Zákona o obcích 128/2000 Sb. 
v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění bere na vědomí rozdělení prostředků z grantového systému města mezi 
jednotlivé spolky podle podkladového materiálu a dále zastupitelstvo města schvaluje 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 107.000,- Kč pro FC Olešnice na zajištění 
činnosti fotbalového oddílu, provozu areálu a podporu sportovních aktivit mládeže a ve výši 
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77.000,- Kč pro Hastrmánek Olešnice na provoz, vytápění herny a individuální projekty (pro 
12, proti 0, zdržel se 0). 
 

6. Informace o průběhu investičních akcí a oprav. 
Fotografie z realizovaných investičních akcí měli možnost zastupitelé shlédnout v tištěné 
podobě. 
Pan starosta informoval o následujících investičních akci: Průtah II/362 Olešnice: soupis prací 
společně s finančním vyčíslením stavby byl předán zastupitelům před samotným jednáním 
zastupitelstva; byla zpracována prováděcí projektová dokumentace, která obsahuje již 
podrobnější rozpočet (položkový rozpočet - celý projekt na více než 45 mil. Kč bez DPH, 
z toho cca 15 mil Kč bez DPH nutno zafinancovat městem), Město Olešnice již 2x podalo 
žádost na Státní fond dopravní infrastruktury, byla provedena změna žádosti pro letošní rok 
2018, uvidíme, zda budeme úspěšní, rozhodnutí, zda obdržíme dotaci čekáme do konce 
měsíce června 2018, tato akce určitě vyžádá úvěrování ve výši cca 18 mil Kč s DPH, 2,5 mil 
Kč je schopno město uvolnit v rámci letošního rozpočtu, tato nejdůležitější investiční akce 
bude určitě projednávána na dalších jednání zastupitelstva města, vše záleží na rozhodnutí 
dotačních poskytovatelů. 
Koupaliště – bazén: vyžádal si rozsáhlejší opravy, v některých místech byly místa 
zdevastovaného betonu, byly vybroušeny spáry, podán silikon, dnes již je koupaliště schopno 
provozu, probíhá natírání koupaliště, pan starosta podotkl, že koupaliště je již zastaralé, 
abychom prodloužili jeho životnost, je nutné pokrýt bazén fólií (cca 2,5 mil. Kč). 
Evangelický hřbitov: tento týden probíhá výměna dlažby. 
Lesní stezka Skalky: již akce dokončena. 
Polní cesta Končiny je ukončena, kompletně hotová. 
Odbahnění Obecního rybníku: hotovo, proběhlo již v zimních měsících. 
Další projekt schválený na letošní rok je  ZŠ moderně a komplexně, ve spolupráci s vedením 
školy již probíhají stavební práce i v průběhu školní výuky tak, aby bylo vše koncem srpna 
hotové. 
Projekt těsně před dokončením je i Obnova krajinných prvků v lesoparku Skalky s obnovou 
sadu pod Skalkami. 
Kompletní výměna kotelny v KD a výměna otopných těles bude probíhat v letních měsících. 
Dále probíhají práce na vodovodu v ulici Veselská a bude možné provést převzetí vodovodu 
na této ulici k červenci 2018. 
Dotaz pana Jakuba Slavíčka: k akci Průtah II/362 co jsou způsobilé a nezpůsobilé náklady? 
Pan starosta: jedná se o způsobilé náklady z hlediska dotace SFDI, existují některé úseky, 
které na sebe nenavazují, ty budeme muset hradit ze svého rozpočtu 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace k investičním akcí v roce 2018 (pro 12, proti 
0, zdržel se 0)  
 

7. Diskuze. 
Pan starosta vyzval přítomné k diskuzi:  
P.: Průtah II/362: do kdy se bude vědět, zda bude tento projekt realizován? Pan starosta: již 
jsem hovořil, že tuto informaci obdržíme v nejbližších dnech, žádost o dotaci na tento projekt 
byla podána jako jedna z mála za kraj na Státní fond dopravní infrastruktury, z pohledu města, 
okresu, kraje je tato záležitost schválena, co se týče Státního fondu dopravní infrastruktury, 
ten obdržel od jednotlivých krajů požadavky a musí vydat závazné stanovisko o financování. 
Jakmile tak učiní, kraj ihned vypíše výběrové řízení. P.: jak dlouho bude trvat výběrové 
řízení? Pan starosta: půl roku, tři měsíce, bude záležet na tom, zda nějaká jiná dodavatelská 
firma bude nespokojená s výběrem a to může pozdržet výběrové řízení i na rok, na dva. 
V každém případě to znamená, že město nepůjde do oprav chodníku bez součinnosti s krajem. 
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O tomto projektu se budeme bavit zajisté i na dalších zastupitelstev až budu vědět další 
informace. P.: a když projekt nedopadne? Pan starosta: tak určitě nebudeme vkládat finanční 
prostředky do něčeho, co se bude realizovat o několik měsíců později. P.: šlo by na ulici gen. 
Čápka dát alespoň nějaké dopravní omezení, po chodníku se opravdu nedá chodit. Pan 
starosta: dopravní omezení na silnici II. třídy by určitě šlo udělat, ale rozhodně ne město. 
Město může pouze podat podnět. Věřím tomu, že po realizaci projektu již bude chodník na ul. 
gen. Čápka v pořádku. Bližší informace k tomuto projektu budeme vědět na příští schůzi 
zastupitelstva, které se bude konat za měsíc. – S1.: kdybychom již obdrželi dotaci a tento 
projekt někdo rozporoval, nemůže to znamenat pozastavení čerpání financí? Pan starosta: stát 
se může cokoliv. Kraj nemá peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury časově 
omezeny, pakliže byly pro letošek schváleny.  
S.: mám prosbu, zda by se obec nemohla zabývat problémem, že před Pešákem umírají žáby? 
(rybník Pod Lamberkem) Organizace, které byly kontaktovány, odkázaly na město. Pan 
starosta: Ano, prosím podat podnět písemně a já tento podnět zašlu na Správu a údržbu silnic 
JmK. S.: mám tuto prosbu zaslat na radu? Pan starosta: můžete jej zaslat přímo na správu a 
údržbu silnic JmK. Jelikož tato komunikace, kde umírají žáby je v jejich majetku, a oni jsou 
povinni provést opatření. S.: nešlo by nějakým způsobem zapůsobit na veřejnost v ohledu 
pouštění petard například na Silvestra, při různých slavnostních událostech? Nemyslím si, že 
by se měli zakazovat, ale zda by šlo  provést určitá omezení např. omezit dobu a apelovat na 
veřejnost. Pan starosta: apelovat samozřejmě můžeme, ale nevidím žádný orgán, který by toto 
dokázal vymoci. Apelujeme i na kuřáky, aby neodhazovali nedopalky z cigaret na zem, na 
pejskaře, S.: to je ale jiný problém. Pan starosta: To bude mít stejný efekt. Ale když bude 
připraven článek na toto téma, určitě jej zveřejníme. S.: já si spíš myslím, že by obec nemohla 
nějakých způsobem za apelovat. Pan starosta: ano, obec tak učiní prostřednictvím zpravodaje. 
S. dobře, ale nemusím snad ten článek připravovat já?! Pan starosta: do zpravodaje dáme 
jakýkoli článek, ale musí jej někdo připravit. Bohužel bližší informace k tomuto podnětu 
neznám ve smyslu obsahového. S.: bylo by dobře, aby se obec podnětem začala zabývat a říct 
si jak se v tomto směru dá postupovat. Pan starosta: stačí článek pouze formulovat, my jej ve 
zpravodaji vytiskneme. Já vím obecně závazné vyhlášky tohoto charakteru byly soudem 
zrušeny, také vím, že apelovat na občany v tomto ohledu má velmi diskutabilní dopad. Zkusit 
to samozřejmě můžeme, tak jak jsme apelovali na pejskaře. Pan Slavíček Jakub: dnes jsme 
schopni vyhodnotit to, zda mělo efekt apelovat na pejskaře, pokud se něco nezkusí, nemá 
cenu se dohadovat. Pan starosta: ano, souhlasím. Můžeme apelovat na to, že rušení nočního 
klidu formou petard je minimálně neslušné, porušuje se zákon. S.: mohlo by se apelovat i přes 
školu, abychom učitelům vysvětlili, jaký to má  dopad na lidi, zvířata, ovzduší. Paní 
Šafaříková Marie: je patrné, že lidé mají peníze, které do toho chtějí investovat a pak nemá 
smysl na takové lidi apelovat. Mně by těch peněz bylo líto. Pan Slavíček Jakub: bylo by dobré 
stanovit těmto lidem od kdy do kdy. Pan starosta: zda má někdo zkušenosti z jiných měst, ať 
dá podnět. Pan Slavíček Jakub: a proč bychom nemohli být první město s pozitivními 
zkušenostmi? Co se týče zpravodaje, který je již barevnější a už je lepší, zda by případně 
nešlo do každého zpravodaje třeba jednou měsíčně nebo s nějakým intervalem dát nějaký 
článek s fotografií právě těch psích výkalů. Dále na nedopalky a tak dále. A zda bychom 
nemohli průběžně vést nějakou osvětu, myslím si, že tyto články by stály minimálně za pokus. 
Případně k tomu dát kontra fotografii, kde v ulici to vypadá jinak. S.: myslím si, že by ty 
články neměli vyznít tak negativně, aby to lidé chtěli číst. Pan starosta: musíte se obrátit na 
naši redakční radu, jaké články by měla psát. Ve zpravodaji publikujeme pravidelně příspěvky 
školy, spolků. – S1: myslím si, že starosta tu není od toho, aby řešil takové věci. Já za spolek 
píši články sám, cokoliv napíšu, to se tam vytiskne. Myslím si, že pokud máte takový nápad, 
napište článek. S.: ale pozor toto není otázka spolku. P.: já si osobně myslím, že když napíše 
článek S., tak to bude znít úplně jinak, než když to napíše pan starosta za město. S.: myslím si, 
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že ve světě i v ČR jsou obce, které tento problém řeší. Když se měl třídit odpad, tak jsme si 
před pár lety ťukali na čelo, co to po nás kdo chce. A teď je to věc naprosto standartní a 
divíme se, že jsme to před lety dělali jinak. S1: k S.: v tom případě není důvod, aby jste 
neposlala seznam stránek obcí, kde to funguje. Pan starosta: přesně o tom mluvím, my 
nemůžeme vymýšlet záležitosti nějakého podnětu, když v podstatě nemáme podklady. Pan 
Slavíček Jakub: proč neseženeme podklady my a nemůžeme být první a být vzorem ostatním. 
Pan starosta: souhlasím, redakční rada uvítá veškeré pozitivní podněty, nejlépe v písemné 
formě, uzávěrka je 20. každého měsíce. P.: zda by příště nešlo fotografie promítat na 
dataprojektoru? Pan starosta: když jsem minule zastupitelstvu promítal fotografie na 
dataprojektoru, neshledalo to pozitivní reakci z řad veřejnosti ani zastupitelstva. Já s tím 
nemám problém. S.: stačí pár fotek, ke kterým nám podáte informace. Pan starosta: není 
problém.  
Další příspěvek do diskuze nebyl.  
 

8. Rekapitulace usnesení 
Ing. Pavel Adamec připravil a přečetl rekapitulaci usnesení, tak jak byla schválena nebo vzata 
na vědomí. Nikdo z členů zastupitelstva k přednesenému neměl připomínky.  
 
9. Závěr 
Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a oznámil termín dalšího zasedání 
zastupitelstva 28.6.2018, které je nutné svolat ke schválení závěrečného účtu města a zároveň 
připomenul další bod jednání příštího zastupitelstva, a to informaci lesního hospodáře o LHP. 
Pan starosta zasedání ukončil v 19.25 hod. 
 
 
 
V Olešnici 24. května 2018 
zapsala: S. Večeřová 
 
PaedDr. Zdeněk Peša     Ověřovatelé:   
        Karel Kubíček  
 
 
 
        

Milan Trmač 
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Usnesení  

z 20. zasedání Zastupitelstva města Olešnice ze dne 17. května 2018 
 
A/ Zastupitelstvo města v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním 
zřízení), v platném znění schvaluje:  

1. Program 20. zasedání zastupitelstva. 
2. Ověřovatele zápisu: pana Karla Kubíčka a pana Milana Trmače. 
3. Zprávu z jednání rady města ze 78. až 83. schůze. 
4. Rozpočtová opatření č. 1 a 2. za rok 2018 podle podkladového materiálu (příloha č. 2).  
5. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 107.000,- Kč pro FC Olešnice na 

zajištění činnosti fotbalového oddílu, provozu areálu a podporu sportovních aktivit 
mládeže a ve výši 77.000,- Kč pro Hastrmánek Olešnice na provoz, vytápění herny a 
individuální projekty. 

 

B/ Zastupitelstvo města v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním 
zřízení), v platném znění bere na vědomí:  

1. Plnění rozpočtu za leden až duben 2018. 
2. Rozdělení prostředků z grantového systému města mezi jednotlivé spolky podle 

podkladového materiálu (příloha č. 1). 
3. Informace k investičním akcí v roce 2018. 

 
C/ Zastupitelstvo města v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním 
zřízení), v platném znění zamítá: 

 
 

V Olešnici 24. května 2018    
Zapsala: S. Večeřová 
 
 
 
PaedDr. Zdeněk Peša   
 


