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Zápis 

z 10. zasedání zastupitelstva města ve volebním období 2018 – 2022 

konaného dne 6. srpna 2020 ve velké zasedací místnosti olešnické radnice 

 

 

Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod., ukončeno ve 20.30 hod.  

Přítomno: podle prezenční listiny 13 členů zastupitelstva města. Z občanů a hostů, kteří se 

zúčastnili zasedání, 7 potvrdilo svoji účast podpisem na prezenční listině.  

Podkladový materiál: 

- zaslaný s pozvánkou: "košilky" s návrhy usnesení, zpráva z jednání rady, rozpočtové 

opatření č. 3, 4, 5 a č. 6, žádost Farního sboru Českobratrské církve evangelické 

v Olešnici na Moravě, smlouva o zastavení pohledávek, 

- zaslaný na e-mailové adresy: "košilky" s návrhy usnesení, zpráva z jednání rady, 

rozpočtové opatření č. 3, 4, 5 a č. 6, žádost Farního sboru Českobratrské církve 

evangelické v Olešnici na Moravě, smlouva o zastavení pohledávek, 

- předaný před jednáním: doplněné RO č. 6, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 

– 12 M, plnění rozpočtu 1-7 2020, rozpočet po změně RO č. 6. 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení  

Jednání zastupitelstva zahájil pan starosta PaedDr. Zdeněk Peša v 18.00 hod. Přivítal 

přítomné, konstatoval, že zasedání bylo svoláno 28. července 2020. Na zahájení zasedání bylo 

přítomno 13 členů zastupitelstva, což znamená, že zastupitelstvo bylo usnášeníschopné. Pan 

starosta připomenul program zasedání: 

 

1. Zahájení zasedání. 

2. Zpráva z jednání rady města z 37. – 42. schůze. 

3. Rozpočtová opatření provedená radou č. 3, 4, 5 za rok 2020 a rozpočtové opatření č. 6 

předložené zastupitelstvu k 6. srpnu 2020. 

4. Žádost o poskytnutí finančního daru Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické 

v Olešnici na Moravě. 

5. Smlouva o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P2/1816/05/LCD. 

6. Informace o provedených (probíhajících) investičních akcích a opravách. 

7. Různé. 

8. Diskuze. 

9. Rekapitulace usnesení.  

10. Závěr. 

  

Pan starosta uvedl, že diskuze bude ke každému projednávanému bodu zvlášť a vyzval členy 

zastupitelstva k případnému doplnění programu či k připomínkám. Žádné připomínky nebyly. 

 

Zastupitelstvo města schválilo program jednání podle pozvánky (pro 13, proti 0, zdržel 

se 0). Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni pan Ing. David Tomášek a pan Ing. 

Josef Kánský (pro 11, proti 0, zdržel se 2). Zapisovatelkou byla určena paní Večeřová. Pan 

starosta ještě konstatoval, že zápis z 9. zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen a k nahlédnutí 
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je u tajemnice městského úřadu. Dále pan starosta informoval, že z jednání zastupitelstva 

bude pro potřeby záznamu nahrána audionahrávka a že zastupitelstvo je nahráváno on-line. 

 

2. Zpráva z jednání rady města z 37. - 42. schůze. 

Zprávu o jednání rady města přednesl pan místostarosta přečtením zprávy z jednání 

rady ze schůzí uvedeného pořadí.  

Po přednesení zprávy vyzval pan starosta členy zastupitelstva k dotazům.  

Pan Slavíček: Firma Florstyl. To byla údržba zeleně ve městě Olešnice. Týká se to 

dřevin na ulici Hliníky? Pan starosta: Nikoliv. Jedná se o projekt Regenerace zeleně v 

Olešnici, kde jsme získali dotaci z Operačního programu životního prostředí, o kterém jsme 

již tady hlasovali. Pan Slavíček: Děkuji. Pan Prokopec: Usnesení z 39. schůze - rada města 

schvaluje s ohledem na daňové příjmy města přijetí úsporných opatření, nové investice 

nezahajovat, opravy provádět pouze v nezbytné míře. Šlo by nějak konkretizovat to přijetí 

úsporných opatření? A na jak dlouho nové investice nezahajovat? Pan starosta: Myšleno 

takto: nové investice ve smyslu schváleného rozpočtu, nikoliv tedy investice dotační. A co se 

týká úsporných opatření, zde se jedná o záležitosti typu: snížení prostředků např. příspěvkové 

organizace – omezení velké opravy kotelny.  Opravy provádět jen ty, které jsou opravdu 

nezbytné, zbytek řešit v následujícím období. Pan Prokopec: Stanovisko projektanta 

k parkovišti u zdravotního střediska. Pan starosta: Stanovisko přečtu následně v bodě diskuze 

celé. Pan Člupek: V 37. schůzi, kdy jste schválili členství v MAS Boskovicko Plus. Co nám to 

jako obci přináší? A jaké máme povinnosti? Pan starosta: Místní skupina Boskovicko Plus je 

společenství jednak samospráv obcí, které tvoří 1/3 členů. Nejedná se o účast naší obce jako 

takové, protože členem je Dobrovolný svazek obcí. Jedná se tedy o schválení, že může toto 

společenství vykonávat svoji funkci na území katastru města. Firmy ve městě a i město jako 

takové bude moci čerpat finanční prostředky, které budou v území rozdělovány právě touto 

institucí. Povinnosti z toho vůbec žádné nevyplývají. Naopak, kdybychom nebyli přihlášeni 

v této skupině, nemohli bychom v následujícím období žádat o dotace. Pan Člupek. Děkuji. 

Ještě bych se zeptal, ve 40. schůzi jste byl pověřen administrací výběrového řízení  

Rekonstrukce multifunkčního sportovního areálu. Kolik firem se do tohoto výběrového řízení 

přihlásilo? Pan starosta: V této záležitosti, abychom se vyhnuli chybám ve výběrovém řízení, 

tou administrací je myšleno předání této záležitosti dodavatelské firmě, která tuto administraci 

provede za nás. My jsme účastni pouze výběrových komisí. Pan Hirsch: Na 40. schůzi byla 

žádost Bohuslava a Olgy S. o změnu územního plánu. Jak je naplněný zásobník? A kdy se 

budou dělat změny územního plánu? Pan starosta: V podstatě se jedná o jednu záležitost. 

V případě vyvolání žádosti o změně územního plánu jsou dvě možnosti, jak tuto změnu 

hradit. Buď ten žadatel, který změnu chce, nebo se počká, až bude žádostí více a tuto změnu 

může uhradit samospráva města. Zde se jedná o jednu žádost. Dále jsme limitováni pro 

výstavbu domů, které jsou pro výstavbu určeny v územním plánu. Tzn. až budou zastavěny, 

můžeme se pak bavit o dalších změnách územního plánu. Pan Hirsch: Je v zásobníku více 

žádostí? Pan starosta: Zatím ne. Pan Člupek: U 41. schůze, kde rada města vzala na vědomí 

výslednou zprávu z fyzické analýzy směsného a komunálního odpadu v Olešnici. Co bylo 

výstupem z této zprávy? Pan starosta: Doporučuji předčíst Olešnický zpravodaj, kde je toto 

vysvětleno kompletně.  

 

 

 

Nikdo další neměl ke zprávě z jednání rady dotaz. Zastupitelstvo města vzalo na 

vědomí zprávu z jednání rady města z 37. až 42. schůze (pro 13, proti 0, zdržel se 0). 
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3. Rozpočtová opatření provedená radou č. 3, 4, 5 za rok 2020 a rozpočtové opatření č. 6 

předložené zastupitelstvu k 6. srpnu 2020. 

 

Rada města Olešnice projednala rozpočtové opatření č. 3 na schůzi dne 28. května 

2020, rozpočtové opatření č. 4 na schůzi dne 25. června 2020 a rozpočtové opatření č. 5 na 

schůzi dne 21. července 2020. Dále rada města projednala návrh na rozpočtové opatření č. 6 a 

předkládá jej zastupitelstvu ke schválení. 

Podkladový materiál byl zaslán s pozvánkou a zároveň vyvěšen na úřední desce. 

Na základě vývoje rozpočtu pro rok 2020 v oblasti příjmů i výdajů v jednotlivých 

paragrafech a položkách rozpočtu provedla rada města rozpočtové opatření  č. 3, č. 4 a č. 5, 

aby rozpočet byl vyrovnaný a přitom aby reálné plnění výdajů odpovídalo reálnému plnění 

příjmů rozpočtu. 

Dále rada města projednala návrh na rozpočtové opatření č. 6 a předkládá jej 

zastupitelstvu ke schválení. V něm je zapracována predikce daňových příjmů ze zdroje 

Ministerstva financí, zaslaná Krajským úřadem JmK. K této žádosti jste obdrželi podkladový 

materiál, který je v podstatě obdobou při schvalování rozpočtu, kde máte jak v oblasti příjmů, 

tak v oblasti výdajů žlutě vyznačené položky, které budeme schvalovat. Co se týká daně 

z příjmů. Kromě daně z nemovitostí, která je 100 % daní z příjmů obce a kromě daně obce 

jako právnické osoby, která je také 100 % daní z příjmů obce, jsou ostatní daně, daně sdílené. 

Při vyhlášení stavu nouze bylo nutné sanovat problematiku příjmů fyzických podnikajících 

osob. Zde jsou tedy 2 největší propady financí. Stát dále predikoval zkrácení sdílených daní a  

k jakému propadu by mělo dojít. Dále jsme obdrželi jednu z dotací a výrazným způsobem se 

navýší příjmy z těžby dřeva. 

Po přesunech v rámci jednotlivých paragrafů rozpočtu a navýšení příjmů v 

rámci paragrafu 1031 Pěstební činnost (těžba dřeva), umožní rozpočet realizovat schválené 

investice bez omezení, částečně bude realizace přesunuta do rozpočtu příštího roku. 

Posílením rozpočtu bude, podle informace o Parlamentem schváleném kompenzačním 

příspěvku, částka ve výši 1.200,- Kč/obyvatele. To činí 1.998 tis. Kč, které by město mělo 

obdržet v nejbližších týdnech. Tento kompenzační příspěvek však není součástí tohoto 

rozpočtového opatření. Očekáváme přijetí písemného rozhodnutí o přidělení kompenzačního 

příspěvku.  

Zastupitelstvo města schválilo dne 13. 2. 2020 přijetí překlenovacího úvěru 

k předfinancování projektu ZŠ Olešnice moderně a komplexně II. Smlouva byla uzavřena dne 

24. 2. 2020. Protože je aktuálně úvěr čerpán, je třeba tento úvěr zahrnout i do financování 

rozpočtu a to rozpočtovým opatřením. V podkladovém materiálu předaném při zahájení 

zasedání je tato položka označena kurzívou. 

Vzhledem k tomu, že máme za sebou 7 měsíců, můžeme již predikovat některé 

výstupy. Tam, kde máme údaj předaný Krajským úřadem z Ministerstva financí k 8.6.2020, je 

to složitější. Můžeme však říci, že relativně dobře se plní daň z příjmu fyzických osob ze 

závislé činnosti, daň z přidané hodnoty. Toto je však zkresleno, že první 3 měsíce roku se 

daně vyvíjely dobře jako v minulých letech, kde se počítalo i s 9 % nárůstem daní z příjmů. 

Daň právnických osob, zde se plní méně dobře. 

Věřím, že se v září s panem předsedou finančního výboru potkáme a budeme mít už i 

nějaké konkrétnější údaje, jak vypadají daně a budeme se potom v této záležitosti lépe 

orientovat.  

Podkladové materiály jste obdrželi. Jen chci upozornit na změnu. Vy jste obdrželi 

podkladový materiál k rozpočtovému opatření č. 6 s pozvánkou, ovšem vzhledem k tomu, že 

už jsme začali čerpat z úvěru na projekt ZŠ moderně a komplexně II, je nutné toto zapojit i do 

rozpočtu. 
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Pan starosta vyzval zastupitele k dotazům.  

Pan Hirsch: Já bych chtěl, abychom si jen tak obecně mohli projet všechny ty položky 

v rozpočtovém opatření č. 6 a zda byste nám mohl říci, jak se jednotlivé položky změnily. Pan 

starosta: Samozřejmě. K této záležitosti nebudu odpovídat já, ale hospodářsko-správní odbor. 

Pan starosta: první 3 položky jsou brány z materiálu, který došel z Ministerstva financí. Pan 

Prokopec: My jsme ovšem tento materiál neviděli, tak poprosíme o vysvětlení. Pan starosta: 

Tento materiál je v podstatě exelovská tabulka, kde je všech 6.400 obcí. Pan Prokopec: Ano, 

to jste již říkal, ale jak jste došli k tomu číslu? Pan starosta: To není naše číslo. To je číslo 

z tohoto materiálu. Poprosím tedy paní Marečkovou, aby tento materiál pro Olešnici ihned 

okopírovala 15x a vám předala. Bylo tak učiněno, všichni přítomní zastupitelé obdrželi 

tabulku zaslanou MF. Pan Prokopec: Já se tedy hned zeptám. Daň z příjmů právnických osob, 

kde je predikován pokles asi o 40 %. Mě přijde, že to je velice podhodnocené, nebo 

nadhodnocené, když to řeknu obráceně. Protože se dneska v médiích přepírá pokles HDP na 

úrovni 10% a druhá věc je, že právnické osoby ještě doposud nemusely podávat daňové 

přiznání, ten termín teď končí. Oni nemůžou vědět, o kolik to bude nebo nebude. Proč to 

musíme měnit teď, když za měsíc se tady sejdeme a budeme to navyšovat. To samé, když se 

podíváte na DPH. Za prvních 7 měsíců je vidět, že tam ten pokles bude. Pan starosta: Neplatí, 

že je to prostý násobek za měsíc. Pan Prokopec: Ano, ono to kolísá. Pan starosta: Daně se 

vybírají různě v daném roce. My jiný údaj nemáme. Jestliže budeme mít nový konkrétní údaj, 

např. v září, budeme rozpočet určitě měnit dalšími rozpočtovými opatřeními. Pan Prokopec: O 

tom nepochybuji. Pan starosta: Zcela jistě. Pan Prokopec: Bavíme se tady o 40 % a to by byl 

katastrofický scénář pro celou republiku. Pan starosta: Souhlasím zcela určitě. Pan Prokopec: 

Je to z mého pohledu zbytečně konzervativní. Pan starosta: Nikdo v tuto chvíli neumí 

predikovat, jak bude vypadat rozpočet na konci roku. Pan Prokopec: Výsledky za druhé 

čtvrtletí jsou již známy. Oproti původním odhadům to je pozitivní. Pan starosta: Situace 

v červnu tohoto roku se nám zdála katastrofická. Souhlasím s Vámi, že první 4 čísla u příjmu 

z daní jsou čísla Ministerstva financí. Daňové příjmy neumíme predikovat. Nejsme 

makroekonomové. Musíme se spolehnout na to, jako zbývající 6400 obcí v republice, který 

tento údaj obdržely. Pan Prokopec: Ale toto je jen doporučení. Není to závazné. Pan starosta: 

Samozřejmě, že je to jen doporučení. Je to predikce, Pan Prokopec: Ano, proto mi přijde, že 

se na příjmové stránce nemuselo jít až tak nízko. Pan starosta: Ano, my jsme i v rozpočtu 

predikovali daňové příjmy podle toho, co nám řeklo Ministerstvo financí. Pan Prokopec: 

S tím nesouhlasím. Byli jsme konzervativní. Pan starosta: Predikovali jsme na základě údajů 

příjmů předchozího roku. Děláme to tak každoročně. Pan Prokopec: Já vím. Ale byli jste více 

konzervativní, než vám sdělilo Ministerstvo financí. Chápu, že situace byla jiná. Pan starosta: 

Shodneme se na tom, že tato čísla se budou určitě měnit v čase. Možná už zítra budou jiné. 

Vraťme se k ostatním položkám, které jsou již konkrétnější. Poprosím paní tajemnici o 

vysvětlení. Tajemnice objasnila změny v rozpočtovém opatření č. 6 k 6.8.2020. Dotaz měl 

pan Prokopec: K navýšenému příjmu z těžby dřeva. Původně bylo predikováno 700 tis. Kč. A 

700 tis. Kč byly predikovány výdaje. Předpokládám, že v tom je i zakomponován výdaj na 

obnovu lesa. Těch 1,100 tis. Kč je proto, že jsme vytěžili více, ale není to vidět, že se to 

projevilo v těch nákladech. Pan starosta: Rozlišujeme pěstební a těžební činnost. Toto už je po 

odečtu. Je to už čistý zisk. Pan Prokopec: Počítá se tedy s náklady na následnou obnovu? 

Když se vytěžilo více, tak se bude muset i více obnovovat. Chápu, že se to dá odložit. Pan 

starosta: Nejde o odložení. Jde o to, že fyzicky to nejsou vlastníci lesů schopni udělat. 

Vlastníci nejsou schopni ani těžit, natož i les obnovovat. S tím počítá i zákon, kde se lesní 

zákon mění z hlediska pěstební činnosti. Kde již není povinnost zalesnit do 2 let po době 

těžení, ale do 5 let. Dokonce se i uvažuje s tzv. přirozenou obnovou lesa, kdy se počítá 

s náletem a dále s následným prořezáváním. Typickou ukázkou je vytěžený les pod Horkou u 

lomu, který vytěžily Lesy ČR. Samozřejmě nechci tím říci, že takto bude postupovat město 
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Olešnice, ale tato možnost tady je. Pěstební činnost se provádí, ovšem nejsou na to lidi. Pan 

Prokopec: Ano, ale shodneme se, že aspoň v budoucnu budeme sanovat část na náklady 

obnovy. Pan starosta: Ano, na rozdíl od soukromých vlastníků má město větší možnosti, jak 

kůrovcovou kalamitu nahradit. Pan Hirsch: Ke snížení položky Komunální odpady o 100 tis. 

Kč. Bavili jsem se o tom minule, že přibývá komunálního odpadu s tím, jak lidé byli doma. A 

my tu máme úsporu? Jak jsme jí dosáhli? Pan starosta: Ano, ale my máme uzavřenou 

smlouvu se společností SUEZ nejenom na likvidaci směsného odpadu, ale i na odpad dalších 

komodit. V této záležitosti vycházíme z toho, že máme fixní poplatek, který se hradí této 

společnost, která rozpočítává počty svozů na počet obyvatelstva. Oni nemohou navýšit tyto 

údaje, protože jsou smluvně vázány. Sběr a svoz komunálních odpadů má ještě další položku 

a to je Využívání a zneškodňování odpadů a to jsou záležitosti firmy Ekokom. Směsný 

komunální odpad je popelnice u nemovitostí. Pak máme recyklovatelné odpady. A pak je 

sběrný dvůr. My tyto výdaje ponižujeme dotací, která přichází ze společnosti Ekokom a 

Asekol za vytříděný odpad. Pan Slavíček: Navýšení položky v Zájmové činnosti v kultuře. O 

co se konkrétně jedná? Pan starosta: V rámci rozpočtu jsme připravovali náklady, které věci 

budeme chtít dělat. Jednalo se o to, že budeme chtít dělat cestu ke KD, úpravu předsálí 

kinosálu a že provedeme rekonstrukci pivního baru na zahradě KD. Predikovali jsme částku 

v rozpočtu a nevěděli jsme přesnou částku, protože na to nebyly žádné smlouvy. Pan 

Tomášek: Ve výdajích se objevilo v paragrafu pohřebnictví 60. tis. Kč za pasportizaci 

hřbitova. Jak ten pasport bude vypadat? Pan starosta: Pasport už je hotov pro oba dva 

hřbitovy. My musíme mít do 31. 8. 2020 podanou žádost na Krajský úřad ve věci nového 

hřbitovního řádu. Oba pasporty jsou již v digitální formě, kde jsou již uvedeny smlouvy. Pan 

Tomášek: Takže ten pasport pracuje ve formě databáze. Klikne se na hrobové místo, zjistím 

majitele. Bude to veřejnosti přístupné? Pan starosta: Nemůže být. 

 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 3 k 31.5.2020, č. 4 

k 30.6.2020 a č. 5 k 31.7.2020 za rok 2020 provedená radou v podobě předloženého 

podkladového materiálu a schvaluje rozpočtové opatření č. 6 k 6. srpnu 2020 podle 

podkladového materiálu (viz. příloha) (pro 12, proti 1, zdržel se 0). 

 

 

4. Žádost o poskytnutí finančního daru Farnímu sboru Českobratrské církve 

evangelické v Olešnici na Moravě. 

 

Rada města nedoporučila zastupitelstvu schválit finanční dar Farnímu sboru 

Českobratrské církve evangelické v Olešnici na Moravě v hodnotě 100.000,- Kč na přestavbu 

fary v Olešnici s tím, že není v současné možné z rozpočtu uvolnit takto vysokou a v rozpočtu 

neplánovanou částku. Podkladový materiál jste obdrželi společně s pozvánkou. 

Pro připomenutí - město Olešnice poskytlo v uplynulých letech finanční podporu 

Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Olešnici na Moravě ve výši: 100 tis. Kč na 

výměnu oken fary v roce 2017, v roce 2018 financovalo nové chodníky na evangelickém 

hřbitově ve výši 178,7 tis. Kč a v roce 2019 finanční dar v hodnotě 50 tis. Kč na dokončení 

výměny oken fary. 

Ve stejném období poskytlo město Olešnice Římskokatolické farnosti finanční 

podporu ve výši 200 tis. Kč, poskytnutých v roce 2019 na odvlhčení základů kulturní památky 

kostela sv. Mikuláše na katolickém hřbitově. 

Pan starosta vyzval zastupitele k dotazům.  

Pan Člupek: Chápu, že se musí šetřit, ale kdyby požádali třeba o menší částku? Do 

jaké částky by to bylo možné? Pan starosta: V tuto chvíli reagujeme na jejich žádost.  Bavme 

se o tom, že Farní sbor Českobratrské církve evangelické potřebuje opravit faru v nějakém 
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reálném čase a my nejsme schopni říci, ano, zeptejte se na podzim. Je to možné. Do výše 20. 

tis. Kč schvaluje dar rada. Nad 20. tis. pak zastupitelstvo. Uvidíme, rád se potkám s finančním 

výborem v září, jak budou vypadat daňové příjmy. Rozhodně to nevypadá, že bychom odmítli 

s tím, že nikdy více. Naopak.  

Zastupitelstvo města neschvaluje poskytnutí finančního daru Farnímu sboru 

Českobratrské církve evangelické v Olešnici na Moravě ve výši 100.000,- Kč na 

přestavbu fary v Olešnici (pro 9, proti 2, zdržel se 2). 

 

5. Smlouva o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P2/1816/05/LCD 

 

Pan starosta připomenul, že město Olešnice uzavřelo s ČS, a.s. hypotéční úvěrovou 

smlouvu č. 1618/05/LCD dne 1.7.2005 na nákup Hotelu Závrší se zástavním právem ve 

prospěch banky. Současně se zavázalo objekt pojistit a v případě pojistného plnění zajistit 

vinkulaci ve prospěch ČS, a.s. Vzhledem ke skutečnosti, že původní pojistná smlouva 

s Kooperativou zanikla a byla nahrazena novou pojistnou smlouvou 7720966101, je třeba 

uzavřít smlouvu o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P2/1816/05/LCD. Tato 

smlouva je součástí podkladového materiálu. Pan Kubíček: Ve smlouvě je uvedeno chybné 

číslo popisné pojištění budovy. Ve smlouvě je uvedena budova DPS. Pan starosta: Je to 

zřejmě chyba ze strany České spořitelny. Tato smlouva se týká Hotelu Závrší. Až budu 

smlouvu podepisovat, budu trvat na správném číslu popisném. Pan Prokopec: To bychom 

měli dát do usnesení, pokud to budeme chtít schválit. Pan starosta: Ano. Děkuji za toto 

upozornění.  

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zastavení pohledávek z pojistných 

smluv č. ZP-P2/1816/05/LCD mezi městem Olešnice jako zástavcem a Českou 

spořitelnou, a.s. bankou s tím, že ve smlouvě bude uvedeno správné číslo parcely a číslo 

popisné zastavěné nemovitosti (pro 13, proti 0, zdržel se 0). 

 

 

6. Informace o průběhu investičních akcí a oprav. 

 

Pan starosta objasnil, že veškeré investiční projekty jsou popisovány v Olešnickém 

zpravodaji každý měsíc. Další provedené akce jsou uvedeny i na webových stránkách 

v samostatné kapitole. Nyní jenom v krátkosti. Realizována byla akce Rekonstrukce chodníků 

ke kulturnímu domu, tzn. část chodníků v ulicích Moravská strana a Křtěnovské. Projekt 

ukončen. Nyní žádáme o proplacení. Nyní probíhá výměna svítidel veřejného osvětlení. 

Realizace se s ohledem na počasí zpomalila, nicméně pokračuje v intencích schválené 

smlouvy. Dále máme podepsanou smlouvu na Revitalizaci zeleně. Rozpočtové náklady se 

podařilo výrazným způsobem snížit. Dále máme v realizaci ve vysokém stupni 

rozpracovanosti projekt ZŠ moderně a komplexně II, kde byly provedeny do června letošního 

roku všechny stavební práce. Probíhají práce na rozvodech elektroinstalace a datových 

kabelů. Na závěr bude probíhat instalace výpočetní techniky a pomůcek. Dále je v realizaci 

dotační akce Vytvoření strategických dokumentů, nejedná se o investiční akce. Proběhlo 

výběrové řízení na dodavatele. V současné chvíli jsou zpracovávány podklady v rámci SWOT 

analýzy. V následujících týdnech a měsících budou potom probíhat jednání s veřejností a 

projednávání potom i v rámci orgánů města od těch dodavatelů, kteří v této záležitosti byli 

úspěšní. Opravy většího rozsahu bez dotací na KD již proběhly. Co se povedlo již před 

sezonou, je oprava koupaliště. Byla provedena rekonstrukce filtrace. Byla opravena 

kanalizace a chodníky nad kanalizací. Co je pozitivní informace, která nás hodně trápila, je že 
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bazén již netratí. Bylo podezření, že voda se vytrácí dnem či boky bazénu. Uvažovalo se již, 

kolik by stálo vyvložkování bazénu. Nakonec se ukázalo, že bazén tratí vedle vyústění. Při 

výměně potrubí z přepadů a při výměně potrubí bylo zjištěno, že problém byl v napojení toho 

vyústění nikoliv v bazénu samotném. Problémy již vymizely. Není třeba uvažovat o dalších 

nákladných opravách bazénu. Co se týče připravovaných akcí, jedná se o námi 

v zastupitelstvu schválenou žádost o dotaci na Atletický areál u koupaliště. Tato žádost byla 

podána již v roce 2019 a opakována v roce 2020 a vzhledem k tomu, že Ministerstvo pro 

místní rozvoj rozhodlo navýšit alokaci finančních prostředků do programu rozvoje venkova, 

tak se významným způsobem zvýšil počet uspokojených žádostí žadatelů. Realizace je do 

příštího roku s tím, že musí proběhnout výběrové řízení na dodavatele. Další dotace je 

připojení vrtu do stávajícího vodojemu. Dotace je již přiklepnutá. V loňském roce jsme zadali 

zpracování projektové dokumentace na prodloužení vodovodu Za Puchárnou, která byla 

v jarních měsících dokončena s tím, že projektant zajistil „vyjadřovačky“ všech dotčených 

orgánů a správců sítí a podal žádost o vydání vodoprávního povolení, na které čekáme. 

Náklady na tento projekt budou realizovány z rozpočtu. Další projekt Posílení strategických 

dokumentů, zde probíhá výběrové řízení na 3 zpracování dílčích strategií.  

Pan starosta vyzval zastupitele k dotazům. 

Pan Tomášek: K výměně pouličního osvětlení. Co se děle s výziskem z těch starých 

lamp? Pan starosta: Zhruba 100 svítidel je zánovních, ty se samozřejmě nevyhazují, 

demontované se skladují. A budou vyzvány obce, zda mají o odkup tohoto zařízení zájem. 

Pan Prokopec: Jaká je u LED osvětlení životnost? Pan starosta: Ten dotaz už tady jednou 

padl. Pan Prokopec: Vy jste říkal 10 let. Pan starosta: Já jsem se nepřesně vyjádřil. 10 let se na 

to nemusí sáhnout, tvrdí dodavatel. A 20 roků je jejich životnost. Pan Prokopec: A po těch 

deseti letech, kdy se na to musí sáhnout, tak jaký např. v aktuálních cenách, je náklad na 

opravu? Pan starosta: V roce 1997 až 1999 jsme vyměnili ve 3 letech z vlastních zdrojů 

všechna svítidla. Potom jsme v podstatě všechna znovu vyměnili. Zde se počítá s delší 

životností a co je nejpodstatnější, je záležitost výměn světel. Zatímco ta sodíková lampa 

vydrží v nějakém období, v řádu měsíců, max. 1-2 roky, zde se počítá oněch zmiňovaných 10 

let. Nejdůležitější bylo, abychom mohli získat dotaci, že jsme museli vyměnit všechny 

svítidla. Pan Prokopec: Vrátím se k tomu původnímu dotazu. Jaký je předpokládaný náklad 

v aktuálních cenách po těch deseti letech na tu opravu? Pan starosta: Neumím odpovědět. Já 

znám jen čísla ceny svítidel. Sodíkové 3,5 tis. Kč, toto 10 tis. Kč. Pan Prokopec: To znamená, 

kdybych byl úplný pesimista, tak po těch desíti letech budu platit dalších 10 tis. Kč za 

kompletní výměnu? Pan starosta: Já nevím, to se mě ptáte moc. Nejsem odborník na LED 

svítidla. Pan Prokopec: No, je to důležitá věc, aby město vědělo do budoucna, kolik ho to 

bude stát. Dotace nebude. Může se stát, že budeme za 10 let platit 4,5 mil. Kč za kompletní 

výměnu. Jestliže je životnost u všech svítidel dost podobná, pak se bude muset vyměňovat ráz 

na ráz. Pan starosta: Tak to bychom už opravdu hodně spekulovali. Pan Hirsch: Já bych měl 

podnět k tomu Multifunkčnímu sportovnímu hřišti, kde jsme získali dotaci. Já jsem si to 

prostudoval, tedy nejenom já, ale i ostatní zastupitelé. Konzultoval jsem to s ostatními 

uživateli, jak by se to dalo využívat. A mám pár návrhů na změnu. Pan starosta: S ohledem 

získání dotace, nula. Pan Hirsch: Tak nebrat dotaci tím pádem. Nerealizovat. Projekt jsem sice 

viděl, ale nestudoval jsem ho do detailu. V projektu jsou věci, které mi tam chybí. Kolega 

Davit bude jistě konkrétnější. Pan starosta: V případě žádosti o dotaci předkládáte 

projektovou dokumentaci, která je závazná a předkládáte rozpočet, který je závazný. To 

znamená, že jakékoliv změny v tomto projektu a rozpočtu jsou pro onu dotaci nepřípustné. Co 

se týče vlastního projektu, byl projednáván dlouhá léta. Vycházíme z jedné věci, že se jedná o 

areál školní, pro potřeby školy zcela jistě dostačující. Pan Hirsch: Chci reagovat na jednu věc. 

Já jsem dělal plno věcí z evropských dotací a žádný projekt se nerealizoval tak, jak byl 

vyprojektovaný. Dělaly se velké změny, i za miliardy se dělaly ty projekty a stamilióny se tam 
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přesouvaly. Takže to prostě měnit lze. Jenom je otázka vůle, zda obec chce vyslyšet naše 

podněty obyvatelů a zastupitelů a nějakým způsobem ten projekt změnit, popřípadě 

dopracovat. Pan Mareček: Můžete vysvětlit o jaké změny jde? Pan Tomášek: Tento projekt 

jsme ve stavební komisi vždycky jen prolítli, protože se řeklo, že na to stejně nedostaneme 

peníze, nebudeme se tím zabývat. Od roku 2004 je dost dlouhá doba, aby si město ušetřilo 4 

mil. Kč a mohlo je investovat do atletického areálu. Nemám nic proti tomu, aby se ta dráha 

změnila do tartanu, ale nechápu, proč se to hřiště musí zmenšit. Tím pádem využitelnost pro 

veškeré další sporty v podstatě ztrácí tu multifunkčnost, protože rozměrově se tam dá hrát 

pouze volejbal a nohejbal. Ještě u nohejbalu je v projektu zadán chybný rozměr hřiště. Dále je 

tam nakreslený basketbal, u kterého je oficiální rozměr také jiný. Liší se to o 1,5 metru. Takže 

si myslím, že by to šlo rozšířit, aby aspoň ty dva nebo tři sporty měly oficiální hřiště, kdyby 

tam v budoucnu někdo chtěl hrát oficiální soutěž. Zmenšit to hřiště o 10 metrů mi přijde 

škoda, protože např. fotbalisti by tam mohli chodit trénovat místo ježdění do Kunštátu nebo 

do Domanína. Určitě by to pak našlo další využití pro další sporty. Pan starosta: Dokážu si 

tam představit trávu třetí generace. Pan Tomášek: Já rozhodně doufám, že když se to postaví i 

v takovém nemultifunkčním stylu, jak je to navržené, tak že tam nebude taková tráva, jako je 

u školy. Pan starosta: V současné chvíli je podmínkou získání dotace a založení tohoto 

projektu do rozpočtu Ministerstva financí do konce měsíce září předat i současně i smlouvu o 

dílo s dodavatelem.  Pan Tomášek: Já zde chci nastínit ale něco jiného. Potřebujeme další 

hřiště, které bude nemultifunkční? Podívejte se na hřiště u školy, jak vypadá. Postavíme 

rozměrově v podstatě úplně stejné hřiště. Postavil by se tam ten tartan, tak to by byl bonus, ale 

jinak bychom nepostavili žádné lepší hřiště. Kdyby se zrekonstruovalo to, co stojí u školy, tak 

jsme na tom úplně stejně. Pan starosta: S jednou výjimkou. Hřiště u školy je využíváno žáky 

1. stupně a atletický areál je využíván žáky 2. stupně, žáky 1. stupně pro běh a skok do dálky 

a také učni výchovného ústavu. V každém případě se můžeme bavit o technických 

parametrech nějakého projektu, ale to je to „bych“. Pan Slavíček: Já bych to raději zastavil, 

když by to nemělo využití. Pan Tomášek: Ještě bych pokračoval. Díval jsem se na projekt 

basketbalového hřiště. Je zde umístění košů, kde ten držák bude stejně jako u hřiště u školy 

uprostřed toho hřiště. Proč je to vevnitř? Nedá se tam dát branka, nejsou tam žádné branky 

pro fotbal. Nejde tam ta branka dát? Pan starosta: Umístění koše je marginální záležitost, 

která nemá zásadní dopad do rozpočtu. Pan Tomášek: Já vím. Kudy by se tam chodilo a různé 

další věci, ale myslím si, že je škoda zbytečně zničit tuto plochu a osít to trávou. Pan starosta: 

I tato záležitost má své opodstatnění. Součástí tohoto projektu musel být ekologický dopad 

této záležitosti, že se snížilo významným způsobem množství asfaltové plochy, která tam 

byla. To byl jeden z těch parametrů, který byl bodově ohodnocen. A v průběhu letních měsíců 

se zvětší prostor o možnost rekreace. Pan Kánský: O kolik by se musela hrací plocha zvětšit? 

Pan Tomášek: Šířka by zůstala prakticky stejná, délka by se zvětšila o 10 metrů, možná o 1 

rozšířit. Pan Hirsch: Nám jde o to, že bychom chtěli zachovat tu stávající asfaltovou plochu. 

Pan starosta: To bychom šli proti tomu, že se tam nezvýší ta zelená plocha. Pan Hirsch: Ale 

teď je otázka, pro nás uživatele Olešnice. Pan starosta: Ne pro nás, pro žáky. Pan Hirsch: Ano 

pro žáky a otázka je ta využitelnost multifunkčního hřiště. A zda opravdu potřebujeme hřiště, 

které nebude multifunkční. Pan starosta: Všichni víme, že vedle tohoto hřiště máme hřiště na 

beach hřiště na volejbal. V uplynulých letech se o to staral pan Slavíček. Přes zimu tam 

zůstala viset zteřelá síť, protože ji nikdo nesundal. A na jaře tuto plochu museli upravovat naši 

zaměstnanci. To znamená, že různá sportoviště jsou různě využitá. Zde vám garantuji, že už 

jenom z pohledu počtu vyučovacích hodin tělovýchovy sportoviště využíváno bude. Pan 

Slavíček: Tak proč by to nemohlo být využitelnější i například pro školní klání. Pan 

Prokopec: Ta dotace je podmíněna i tím, že se nedá využívat veřejností? Pan starosta: Není to 

podmíněno. Je možno využití v odpoledních hodinách. Možná jsem se vyjádřil příliš striktně. 

Jsou uznatelné náklady, které jsou v rámci tohoto rozpočtu. A pokud by se tam udělalo něco 
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navíc v průběhu realizace, tak se může v rámci víceprací, které nejsou součástí tohoto 

projektu, projekt dorealizovat. Otázkou je, zda se dostaneme do ploch, které bychom omezili 

– na mysli mám ten ekologický aspekt. Pan Tomášek: V projektu jsou navržené 3 sporty a 

z toho mají 2 špatné rozměry. Pan Kubíček: Je potřeba se na to podívat. Pan starosta: Tuto 

záležitost před samotným výběrovým řízením budeme muset upravit. Ale máme na to už 

velmi krátký čas. Pan Hirsch: Otázka je, když říkáte, že to budou využívat jen žáci školy a 

výchovného ústavu a pokud bychom zajistili, aby to mohli využívat všichni obyvatelé 

Olešnice, tak aby tam mohlo být i více sportů, např. aby se tam mohly dát branky. Nevidím 

důvod, proč by tam nemohly být branky na fotbal, na házenou, na cokoliv, aby byly již 

integrované v tom. Ty naprojektované koše jsou tak těžké, že ty už nikdo nikdy neoddělá. 

Dále není tady žádný sklad nářadí, míčů. To bude jako ten vyučující vždy nosit na to hřiště? 

Pan starosta: Toto jsou vícepráce, které by se musely s touto záležitostí změnit. Je tam velice 

špatná střecha na skladu u té toalety, který se využívá. Dále dojde i k prořezání zeleně v tomto 

areálu a podobně. V žádném případě se nebráním možnosti do projektu, pokud to nebude 

zásadní a neohrozí získání dotace, zasáhnout. Přepracovat celou projektovou dokumentaci 

nepřipadá v úvahu. Pan Hirsch: Ne, já chci jen dopracovat. Pan starosta: Jiné umístění košů, 

případné rozšíření, ano, ale takové, které tedy neohrozí dotaci. Pan Hirsch: Dále osvětlení, 

aby se dalo hrát i v noci, to tam není vyprojektováno. Nepočítalo se s tím? Pan starosta: 

Nepočítalo. Do školního projektu bychom žádné osvětlení nedostali. Pan Prokopec: Ale bylo 

by to škoda to do projektu alespoň minimálně nepřipravit. Pan Kánský: Ještě k těm 

rozměrům. To hřiště si neklade za cíl být oficiálním hřištěm s regulérními rozměry. Pan 

Tomášek: Tak na co to stavíme, takové hřiště? Pan Kánský: Primárně pro výuku tělesné 

výchovy. Pan Slavíček: Ale to je chyba. Pan Prokopec: Jakmile město investuje do něčeho 

takového a je možno to využívat i veřejností, tak je škoda tu šanci zahodit a říci, že je to 

jenom pro školu a je to vlastně jedno. Pan starosta: Kdyby bylo podmínkou dotace dodržení 

velikosti hřišť, tak by donátor na to upozornil. Oni dostali tento projekt a souhlasili s ním. Na 

druhou stranu je pravdou, že chceme-li uvažovat o využití občanů, ale to jsem velice 

skeptický, tak nemůžeme navyšovat rozpočet nějakým zásadním způsobem a na tom se asi 

všichni shodneme. V této PD si vyžádám stanovisko projektanta, aby nám tuto záležitost 

objasnil nebo aby tyto parametry dopracoval do rozpočtu. Pan Slavíček: Kdy byl vypsán na 

toto dotační titul a kdy byla uzávěrka podání žádostí? Pan starosta: My jsme tuto záležitost 

schvalovali v únoru loňského roku v zastupitelstvu hlasem 12 zastupitelů a 3 se zdrželi. Pan 

Slavíček: To znamená, že nyní budeme hledat dodavatele prací, který má zkušenosti se 

stavbami hřišť. Proč neupozornil ten projektant na ty rozměry hřišť dříve? Pan Hirsch: Je 

možné tyto naše připomínky prokonzultovat s projektantem: Pan starosta: V první řadě je 

nutné znát soutěžní parametry hřišť a dále se spojit s projektantem. Tato akce se bude 

realizovat v příštím roce. Vícepráce můžeme mít jakékoliv i v průběhu realizace. Musí být 

dodrženy minimální parametry dotace. Pan Hirsch: Má rada v úmyslu nějaké další 

multifunkční hřiště v budoucnu stavět pro veřejnost, když necháme postavit toto hřiště tak, jak 

je v projektu? Např. Bílovice nad Svitavou mají obrovský atletický areál, stejný počet 

obyvatel, je to volně přístupné. Mají tam 3 tenisové kurty. Tak zda Olešnice si nezaslouží také 

nějaký velký atletický stadion. Pan starosta: Územní plán o tom neuvažuje. A jako znalec 

našeho územního plánu o tom víte. Pan Hirsch: No, není to tam nikde. Proto se ptám. A proto 

bychom se měli snažit o toto hřiště, aby bylo co nejvíce multifunkční. Pan Tomášek: Kdysi 

byla taková představa, že za hřištěm, kde je taková deponie stavebního materiálu, že by se 

tam postavilo hřiště, aby měli fotbalisti v zimě kde trénovat. Teď je příležitost vybudovat 

hřiště tam a nemusíme pro ně dělat nové hřiště. Jen tím, že zvětšíme hřiště o 10 metrů a o 1 

metr šířky a nemusí nikam jezdit. Pan starosta: Opakuji, jsou tu dvě možnosti, ještě před 

samotným výběrovým řízením, které musí proběhnout v řádu dnů, buď tyto záležitosti dát do 

parametrů minimálně položkového výkazu výměr plochy umělého trávníku, délku obvodu 
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mantinelu a další se tam musí objevit. Požádám vás o zaslání těchto rozměrů, které bychom si 

představovali a zašlu projektantovi. Pan Hirsch: Poprosím Vás o informaci, kolik můžeme 

zabrat toho asfaltu. Pan starosta: Ano, již mě napadlo, jak vyřešit možnost navýšení zeleně. 

Pan Hirsch: Takže vám zašleme podklady, jak bychom si to představovali. Pan starosta: Ano.  

 

7. Různé. 

 Tento bod programu nebyl rozšířen. 

 

8. Diskuze. 

Pan starosta sdělil, že z předchozího zastupitelstva vyplynuly nějaké dotazy na nečleny 

zastupitelstva, na které pan starosta požádal o odpověď, a které následně přečetl. Pan starosta 

nejdříve přečetl odpověď na dotaz pana Hirsche, který se týkal rozklikávacího rozpočtu a 

srovnání aplikace Boskovic a Olešnice, od zástupce firmy Gordik. Viz. Příloha - Odpověď 

na dotaz zástupce firmy Gordic. Dále pan starosta informoval, jak jsou s rozklikávajícím 

rozpočtem na tom srovnatelné obce. Lysice využívají stejného systému jako Olešnice, údaje 

mají ke květnu 2020. Velké Opatovice využívají také stejného systému jako Olešnice, tzn. že 

tam najdete stejně zaúčtované položky jako u nás. Podotýkám, že Velké Opatovice jsou 2x 

větší než Olešnice a poslední údaje tam mají k 31. březnu 2020. Město Kunštát používá jinou 

aplikaci, ale mají na svých webových stránkách údaj jen za rok 2019. Město Bystré nemá 

vlastní aplikaci, má tam pouze odkaz na monitor Ministerstva financí a ten, jak všichni víme, 

zde jsou údaje pouze za kvartál, tzn. údaje do dubna 2020, Černá Hora, o 300 obyvatel více 

než Olešnice, nemá vůbec žádnou aplikaci, zveřejňuje pouze schválený rozpočet a to pouze ve 

třídách kapitol rozpočtu. Letovice, 4x větší než Olešnice, nemají vlastní aplikaci. Také oni 

mají odkaz na monitor Ministerstva financí, opět lidé, kteří chtějí sledovat údaje plnění 

rozpočtu, tak je mohou sledovat pouze do dubna 2020. Rájec Jestřebí, 2x větší než Olešnice, 

využívá Gordic a aktualizují data k 31.6.2020. Olešnice, zde najdete aktuální data 

k 31.7.2020. Pan Slavíček: Výsledek je, že to jde. Pan starosta: Samozřejmě. Dají se členit na 

spoustu oddílů, ale my vycházíme z toho, že město Olešnice pracuje ze zákonem daných 

parametrů. Pan Slavíček: Nám bylo sděleno, že to nelze. Paní Večeřová: My jsme slíbili, že to 

zjistíme. Pan starosta: Mluvili jsme také o tom, že město Boskovice s výrazně větším 

rozpočtem a počtem obyvatel a s většími personálními záležitostmi si toto může takto dovolit 

členit. My vycházíme z našich parametrů. A jak můžete zjistit, žádná z obcí, o kterých jsem se 

tu zmiňoval, rozklikávací rozpočet nemá ve smyslu této podrobnosti. Pan Hirsch: Byli 

bychom první. Pan starosta: Navíc jsem hovořil i o tom, že řada obcí vůbec rozklikávací 

rozpočet nemá. Dále pan Prokopec tvrdil na posledním jednání zastupitelstva, že cituji: 

„…navrhovali jsme ve stavební komisi změny chodníku u parkoviště u zdravotního střediska 

a protože to byly návrhy opozice, tak nikdo to nebere na vědomí“. Požádal jsem o všechny 

zápisy z jednání stavební komise z celého volebního období, kdy byl pan Prokopec členem 

komise a našli jsme pouze jedno jediné doporučení a to z 11.1.2016, kdy stavební komise ve 

svém doporučení pro radu města ve svém usnesení doporučila, že zastávka na ulici Generála 

Čápka je problematická a nebezpečná. S tím se ztotožnila i Policie ČR, a proto zastávka na té 

pravé straně nebyla realizována. Dále pan Slavíček vyzval k vyjádření projektovou kancelář 

k projektu parkoviště u zdravotního střediska. Pan Slavíček: Ještě bych se vrátil 

k předchozímu. Ano, ale to co se doporučovalo komisi, to v zápise není. Pan starosta: Ano, 

samozřejmě, to co si budeme vykládat tři hodiny, to do zápisu dávat nebudeme. Komise rady 



11 
 

města je kolektivní orgán, jejímž jediným výstupem je odhlasované usnesení daného 

kolektivního orgánu. Pan Slavíček: Teď, jestli to dobře chápu, když dáme nějaký podnět, tak 

se budeme muset setsakrametsky dávat pozor, aby to bylo v zápisu, abyste z nás nedělali 

hlupáky. To samé se stává v zápisu ze zastupitelstev, čímž se vracíme opět k tomu, že je nutné 

dělat audiozáznamy. Pan starosta: Ne v zápisu, ale v usnesení. Pan Prokopec: Ano, v zápise to 

nebylo, pravděpodobně, já jsem ten zápis nikdy neviděl. Nezpochybňuji, co v něm je. Já ho 

nepotřebuji vidět. Na druhou stranu mám čisté svědomí, byli u toho jiní lidi, zrovna pan 

Kánský. Řešili jsme tam tyto záležitosti. To, že to není v zápise, to je samozřejmě chyba, to 

uznávám. Pan Kánský: Bavili jsme se o tom v diskuzi a nebyl z toho žádný zápis. Proběhlo 

s projektanty veřejné projednání. Veškeré připomínky zde byly vysvětleny. Pan starosta: 

Chci, aby to tu zaznělo v obecné rovině. Jedná se i o zápisy ze zastupitelstva. Zápis ze 

zastupitelstva může být velmi stručný, protože projednávanými body programu je dnes 7 

projednávaných bodů programu. To, co se odehrává v diskuzi, je popovídání si na různá 

témata, zjištění informací, ale nemá žádný dopad na zaúkolování kteréhokoliv orgánu. To 

znamená, že pokud má být výstup z jednání komise do rady doporučení, rada s tím nějakým 

způsobem naloží. To nemusí být názor jednotlivce, to byl Váš, pane Prokopče, názor, ale vy 

musíte jako kolektivní orgán o návrhu hlasovat. Pan Prokopec: Ano, máte pravdu. Na druhou 

stranu, bavíme se tu o věcech, které jsou pro veřejnost. Bez ohledu na to, zda jsem byl 

v komisi. Byl jsem v komisi, prezentoval jsem tam můj názor a taky části veřejnosti. Rada 

hold nechtěla vzít připomínky v potaz, nevzala, v pohodě. Pan starosta: Komise, ale taky ani 

nemohla. Pan Prokopec: Pan Kánský byl členem rady v té době, takže to mohl prezentovat na 

radě. Pan starosta: Jeden z členů komise má tento názor. Pan Prokopec: Nebyl jsem sám. Pan 

starosta: Ano, právě proto je toto třeba dát hlasováním do usnesení. Pan Slavíček: Já zde 

nezpochybňuji, že věci diskuze nejsou závazné. Ale že potom vytáhnete zápisy, není to 

v zápisu a tím to hasne. Ano, je to chyba. Na druhou stranu sám jsem jako ověřovatel zápisu 

odmítl podepsat zápis z toho důvodu, že tam byly informace interpretovány zcela jinak a poté, 

co jsem jasně formuloval připomínky zápisu, tak nejenom, že se změnily moje obsahové věci, 

ale rozšířily se obsahově i ty odpovědi, které jste tam dal. Ono toto zapisování vytváří takový 

nepoměr toho, co se zveřejní a co se nezveřejní. Za mě by bylo lepší jít formou 21. stolení, 

udělat audiozáznam a touto cestou jít. Pan starosta: Ano formou anonimizace. Pan Prokopec: 

Nemusí to být anonimizováno. Pan starosta: Kdo to říká? Pan Prokopec: Zákon. Pan starosta: 

Který? Pan Prokopec: Existuje řada obcí, já nebudu jmenovat, které to, co mi teď tady 

nahráváme, tak to mají ex-post na internetu a můžete si to kdykoliv pustit. Pan starosta: Ano, 

ale musíte mít anonimizaci. Porušují jinak zákon. Pan Prokopec: Neporušují. Najděte mi 

právní výklad. Pan Tomášek: Letos ze stavební komise byl snad jen jeden jediný zápis, víc 

jich nebylo. A při první nebo druhé komisi, kdy pan Hirsch vyžadoval zápis, tak jste mu sám 

řekl, tak si ho sám napiš. Pan starosta: Zápisy ze stavební komise jsou, rada se jimi zabývá. 

Pan Tomášek: Že jsem je neviděl. Asi jeden jediný jste poslali. Víc jich nebylo. Pan starosta: 

Skutečně asi jednou bylo v komisi, že hlasovala a dala jedno jediné doporučení radě. Znovu 

opakuji, rada nemohla reagovat na něco, co se jí nedostalo. Pan Baka: Zápisy dělám já a jsou 

uloženy na stavebním úřadě. Pan Prokopec: Ale ty zápisy nikdo z členů neviděl. Pan starosta: 

Neexistuje město, které by dělalo doslovný zápis. Že by byl zápis z pětihodinového jednání na 

170 stranách. Zápisy se provádí stručně, srozumitelně a jasně. A samozřejmě v něm musí být 

některé věci, mezi nimi samozřejmě je hlasování a počty hlasů. Dále tu mám vyjádření 
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projektanta, jak se mělo řešit parkování u lékařského střediska. Připomínám, že projektantem 

nebyla jedna osoba, byla to projekční kancelář. Pan starosta přečetl vyjádření pana jednatele 

firmy IM Projekt – viz. příloha – Vyjádření k dotazu od jednatele projekční kanceláře IM 

Projekt. Pan Hirsch: Z obrázku obalové křivky jasně ukazují, že když jedete z města, tak to 

nevytočíte. Pan Kubíček: Vytočíte. Pan Nechuta: Jezdím tam každý den a funguje to. Pan 

starosta: Došlo tam také ke změně. Došlo k rozšíření u vjezdu o 1 metr a zvětšení závory z 5 

na 6 metrů. Po této stránce je tato záležitost vyřešena. Další věc. Pan Slavíček na posledním 

jednání se vyjádřil o nízkém pronájmu nebytových prostor panu Rekovi. Jednalo se tedy o 

pronájem garáže na sběrném dvoře. Když jsem vycházel z nějaké ceny, použil jsem 

internetovou kalkulačku, kde se zadalo území, region a uvedlo se tam stáří budovy. Vyšlo 30 

tisíc. Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo cenovou mapu, ale pouze u bytových prostor. 

Požádal jsem tedy realitní makléřku z realitní kanceláře Macocha, aby se k této záležitosti 

vyjádřila. Pan starosta přečetl vyjádření této realitní kanceláře. viz. příloha – Vyjádření 

k dotazu od realitní makléřky k ceně obvyklé u nájmu nebytových prostor. A poslední 

vyjádření bylo k dotazu také pana Slavíčka, zda zveřejnění jmen soutěžících dětí ve výtvarné 

soutěži nebylo v rozporu s GDPR. Požádal jsem o odpověď na tento dotaz a oni potvrdili to, 

co jsem již minule avizoval, že vše bylo v pořádku. Vše je totiž kryto novinářskou licencí. Pan 

Slavíček: Poprosil bych, aby všechna vyjádření byla zaslána zastupitelům. Pan starosta: Zcela 

určitě. Pan Tomášek: Ještě bych se chtěl zeptat k osvětlení u průtahu. Nasvětlení u paní Ž. je 

již opravené? Paní ZŽ: Není. A je to 8 měsíců. Pan starosta: Poprosím pana Kubíčka, protože 

tu měl dodavatele. Uvažovalo se zde o naklonění světla. Paní ZŠ: Teď tu byli ti montéři, co tu 

dělají to osvětlení a ti mi řekli, že nic takového nejde, protože to nemá kloub. Ještě se tedy 

hned zeptám. Je to k diskuzi. Mám to dát písemně? Vy to potom neberete vůbec v potaz. Už 

je to 8 měsíců. Kájo, u tebe jsem byla v lednu. Jo tedy nevím, já se budu muset asi obrátit na 

hygienu, protože nevím, že by se dávala světla, která by svítila do baráku. Vždycky svítí 

světlo od domu. A potom jsme tady rarita. Mnoho lidí se nás ptají, co to tu máme za VIP 

osvětlení. Pan starosta: My jsme jednali s dodavatelem celé stavby a ten nás uvedl v omyl, že 

toto světlo má kloub a že se toto světlo dá naklonit. Proto se bude toto světlo muset nahradit. 

Pan Slavíček: Pak je tedy třeba to nějak vyřešit. A nějaký stop time, za jak dlouho to bude 

vyřešeno? Pan starosta: V řádu týdnů. A bude paní Ž. písemně sděleno, do kdy bude světlo 

vyřešeno. Musíme však garantovat osvětlení přechodu. Pan Prokopec: Prosím o zajištění 

cedule ke Skalkám, že zde probíhá těžba. Je tam cyklostezka. Pan starosta: Vyřešíme hned 

zítra. Pan Prokopec: Ze Zpravodaje. Provoz zemědělské techniky. Já bych požádal o 

vysvětlení, jak bylo myšleno, že cesta CP1 by zabránila, že se ve městě nebudou pohybovat 

traktory. Pan starosta: To by nezabránila. Pan Prokopec: Ale je to tam napsané. Pan starosta: 

Tak to určitě takto formulováno nebylo. Z pohledu pozemkových úprav v západní části 

Olešnice se počítá a je již Státním pozemkovým úřadem v Praze schváleno, s celou řadou 

polních cest. Jedna měla být páteřní, která měla tuto stranu Olešnice vést od Lamberka k nové 

cestě a měla vytvořit zokruhování pro veškeré tyto záležitosti. Samozřejmě nemůžeme 

očekávat, že by došlo k tomu, že zemědělská technika nebude jezdit po krajských silnicích. 

Ale například veškerý provoz z Rozsíčky a Ústupu, tak to se dnes děje po polních cestách. 

Pan Prokopec: Ten článek nabízí, co s nadměrnou zemědělskou technikou v ulicích? Druhá 

věc je, že tady narážíte na to, že tady probíhá soud a že se tím to prodlužuje. Na druhé straně, 

nikdo taky nedokáže říct, že na ty cesty budou peníze a že je někdo vybuduje. Pan starosta: 



13 
 

V roce 2014 byla reálná šance v rámci Programu rozvoje venkova získat dotaci na realizaci 

polních cest, tak jak jsme ji získali na východní straně. Pan Slavíček: Ten článek budí dojem, 

že se tu převracejí traktory, můžou polní cesty. Můžeme přijmout nějaké opatření? Vím, že se 

tu přijmout opatření moc nedá, ale minimálně v tom směru, že by byl vyzván majitel těchto 

strojů, kteří se tu pohybují k tomu, že jsou stanovena nějaké pravidla. Pan starosta: To se 

událo dokonce několikrát. Naposledy při té nešťastné události, kdy se úklidu té hmoty 

účastnilo celé vedení firmy. Pan Slavíček: Máme potom výstup, jaká konkrétní opatření byla 

přijata? Pan starosta: Písemní vyjádření nemáme. Pouze na rovině ústní. Pan Slavíček: Tak ho 

chtějme písemně. Pan starosta: Ano, budeme to požadovat písemně. Pan Prokopec: Ještě 

k těm traktorům. Jako rodič se již dlouhodobě pohybuji v okolí školky a školy, tak ráno tam ty 

traktory jezdí frekventovaně v době, kdy rodiče vodí děti do školky. Já samozřejmě nejsem 

zastáncem nějakých restriktivních opatření, ale nedalo by se toto vyřešit nějakými dopravními 

značkami? Existují i v době od 7 do 8 tam nemůže tato technika jezdit. Pan Baka: U nás ve 

firmě školení samozřejmě probíhá každý rok. Mohu potvrdit, že pan starosta již několikrát 

upozornil vedení firmy na to, že traktoristi překročují povolenou rychlost. Vedení firmy na to 

reaguje a upozorňuje na to pracovníky. Po této události proběhlo ihned v pondělí napomenutí 

a bylo přijato nějaké opatření. Domnívám se, že se to již opakovat nebude. Pan starosta: 

Napíšu osobně dopis, jaká opatření v této záležitosti firma VSP group přijala. Paní GŽ: Já 

jsem byla ráda, že se před kulturákem něco dělo, osázení prostor a musím říci, že jsem docela 

zděšená z toho, co tam vzniklo, protože 2/3 skalníků mně připadá jako promarněná šance 

vytvořit prostě něco hezkého. Obeslalo se více firem, existuje více návrhů? Protože jedeme 

přes Litomyšl, kde jsou barevně rozkvetlá města. Pan starosta: Bude se zpracovávat pasport 

zeleně, tak uvidíme. Dílčí projekty je možné zadat i někomu jinému. Paní GŽ: Je to pak někde 

k nahlédnutí, ten návrh?  Pan starosta: Samozřejmě v digitální podobě a bude veřejné 

projednání. 

Další dotazy nebyly. 

 

9. Rekapitulace usnesení. 

 Pan místostarosta rekapituloval všechna usnesení.  

10. Závěr 

Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast. 

 

V Olešnici 14. srpna 2020 

zapsala: S. Večeřová 

PaedDr. Zdeněk Peša     Ověřovatelé:   

        Ing. David Tomášek 

  

        

Ing. Josef Kánský 
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Usnesení  

z 10. zasedání Zastupitelstva města Olešnice ze dne 6. srpna 2020 

 

A/ Zastupitelstvo města v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním 

zřízení), v platném znění schvaluje:  

1. Program 10. zasedání zastupitelstva. 

2. Ověřovatele zápisu: pana Ing. Davida Tomáška a Ing. Josefa Kánského. 

3. Rozpočtové opatření č. 6 k 6. srpnu 2020 podle podkladového materiálu (viz. příloha). 

4. Smlouvu o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P2/1816/05/LCD mezi 

městem Olešnice jako zástavcem a Českou spořitelnou, a.s. bankou s tím, že ve 

smlouvě bude uvedeno správné číslo parcely a číslo popisné zastavěné nemovitosti. 

 

B/ Zastupitelstvo města v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním 

zřízení), v platném znění neschvaluje: 

1. Poskytnutí finančního daru Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické 

v Olešnici na Moravě ve výši 100.000,- Kč na přestavbu fary v Olešnici. 
 

C/ Zastupitelstvo města v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním 

zřízení), v platném znění bere na vědomí:  

1. Zprávu z jednání rady města ze 37. až 42. schůze. 

2. Rozpočtová opatření č. 3 k 31.5.2020, č. 4 k 30.6.2020 a č. 5 k 31.7.2020 za rok 2020 

provedená radou v podobě předloženého podkladového materiálu.  

 

D/ Zastupitelstvo města v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním 

zřízení), v platném znění zamítá: xxx 

 

E/ Zastupitelstvo města v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním 

zřízení), v platném znění pověřuje: xxx 

 

V Olešnici 14. srpna 2020    

Zapsala: S. Večeřová 

 

 

 

 


