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Zápis 

z 8. zasedání zastupitelstva města ve volebním období 2018 – 2022 

konaného dne 13. února 2020 ve velké zasedací místnosti olešnické radnice 

 

 

Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.50 hod.  

Přítomno: podle prezenční listiny 14 členů zastupitelstva města, pan Ing. Jakub Slavíček se  

omluvil. Z občanů a hostů, kteří se zúčastnili zasedání, 10 potvrdilo svoji účast podpisem na 

prezenční listině.  

Podkladový materiál: 

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

rozpočtu na rok 2020, návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 – 2024, 

návrh úvěrové smlouvy na akci „ZŠ Olešnice – moderně a komplexně II“. 

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

rozpočtu na rok 2020, návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 – 2024, 

návrh úvěrové smlouvy na akci „ZŠ Olešnice – moderně a komplexně II“. 

- předaný před jednáním: xxx 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení  

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

přítomné, konstatoval, že zasedání bylo svoláno 5. února 2020. Na zahájení zasedání bylo 

přítomno 14 členů zastupitelstva, což znamená, že zastupitelstvo bylo usnášeníschopné. Pan 

starosta připomenul program zasedání: 

 

1. Zahájení zasedání. 

2. Zpráva z jednání rady města z 25. – 28. schůze. 

3. Rozpočet na rok 2020. 

4. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2024. 

5. Schválení úvěrové smlouvy – překlenovacího úvěru projektu „ZŠ Olešnice – moderně a 

komplexně II“. 

6. Různé. 

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 či k připomínkám. Žádné připomínky nebyly. 

 

Zastupitelstvo města schválilo program jednání podle pozvánky (pro 14, proti 0, zdržel 

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

Martin Baka (pro 12, proti 0, zdržel se 2). Zapisovatelkou byla určena paní Večeřová. Pan 

starosta ještě konstatoval, že zápis ze 7. zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen a k 

nahlédnutí je u tajemnice městského úřadu.  

Dále pan starosta informoval, že probíhá on-line přenos ze zasedání zastupitelstva. 
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2. Zpráva z jednání rady města z 25. - 28. 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 Tomášek: Rada města schválila smlouvu s Tenisovou akademií Jana Váni, o jakou 

akci se jedná?  Pan starosta: jedná se o jedno odpoledne, které tato organizace pořádá pro děti 

a mládež a těch 5 tisíc Kč je částka, kterou věnuje město pro ceny dětem. Akce je určená pro 

žáky naší základní školy s využitím prostor školy. Pan Hirsch: Dodatek se společností SUEZ, 

o co se jednalo? Pan starosta: Jedná se o Smlouvu se společností SUEZ na zajišťování svozu 

všech složek komunálního odpadu včetně těch separovaných. Dodatkem se každoročně určují 

ceny a počty svozů. Pan Žíla: Analýza směsného komunálního odpadu ve městě, co to 

znamená? Pan starosta: Z 5 tunového vzorku svozu se provede analýza jednotlivých objemů 

frakcí komunálního odpadu, aby bylo zjištěno, jaké množství čeho procentuálně v nádobách 

se směsným odpadem se nachází. Pan Žíla: A k čemu to bude dál?  Pan starosta: Z této 

analýzy lze následně predikovat, zda má smysl nějakým způsobem rozšiřovat separaci 

komunálního odpadu, nebo zda je tato separatelnost na optimální výši. Pan Vraspír: Město 

objednává koncert Josefa Zímy? Pan starosta: Ano. Pan Vraspír: Je to akce spolku…Pan 

starosta: …a potom bude následovat ples spolku. Pan Vraspír: Kolik stojí koncert Zímy? Pan 

starosta: Kolem 20 tisíc Kč. Pan Člupek: Proč rada zamítla žádost o přijetí do DPS, zda je 

plná kapacita? Pan starosta: Jednalo se o 2 důvody: 1. tuto záležitost musí doporučit lékař, což 

nedoporučil a za 2. přednost mají olešničtí občané. Pan Člupek: Dočetl jsem se, že město vede 

spor s panem RN, o co se jedná? Pan starosta: Jedná se o záležitost, kterou řeší přestupková 

komise v Boskovicích. My jsme byli pouze oznamovateli, nemůžeme tvrdit, zda to byla osoba 

ta či ona. To bylo předmětem jednání orgánů činných v trestním řízení. Jednalo se o to, že 

v přítoku nádrže Pod Sekerou někdo vyvezl odpad, stavební suť a ostatní frakce odpadu a 

celou tuto šachtu zasypal tímto odpadem, tím znemožnil průtok vody. Byla zde obava 

z kontaminace vody, která odtéká následně do nádrže Pod sekerou. Pan Člupek: Na zasedání 

rady dne 23. ledna bylo schváleno, kdy bude termín zastupitelstva. My jsme dostali pozvánku 

5.2.2020, tedy až po 14 dnech. Nebylo by možné nás dříve informovat, kdy bude 

zastupitelstvo? Pan starosta: Schůzi svolává starosta, vše bylo řádně svoláno v řádném 

termínu dle zákona o obcích. Pan Prokopec: Statutární zástupce ZŠ a MŠ, kdo je statutární 

zástupce a ředitelem? Pan starosta: Ředitelem ZŠ a MŠ jsem já a po dobu výkonu uvolněné 

funkce člena zastupitelstva jmenuji někoho z řad pedagogických pracovníků zástupcem 

statutárního orgánu a další zástupce. Pan Prokopec: Technicky pro neznalé, ten statutár má 

pravomoc jako ředitel školy. Pan starosta: Přesně tak. Pan Prokopec: Jako ředitel máte taky 

nějaké odměny? Pan starosta: Ne. Pokud se angažuji, tak je to záležitost na bázi neplacené. 

Pan Nechuta: K rozpočtovým opatřením č. 11, paragraf voda, navýšení o cca 600 tis. Kč, o co 

jde? Pan starosta: Jedná se o navýšení ceny přípojek. Pan Nechuta: Pronájem pozemku paní 

AS, o co jde? Pan starosta: Jedná se o pronájem pozemku převodem na druhého člena rodiny. 

Pan Člupek: Mohl byste popsat žádost o připojení k Vlajce pro Tibet, o co se jedná? Pan 

starosta objasnil tuto každoroční záležitost.  

 

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

vědomí zprávu z jednání rady města z 25. až 28. schůze (pro 12, proti 0, zdržel se 2). 

 

3. Rozpočet na rok 2020. 

 

Návrh rozpočtu na rok 2020 byl vyvěšen v souladu se zákonem na úřední desce. 

Zastupitelé jej obdrželi společně s pozvánkou. Rada města připravila návrh rozpočtu 

s predikovanými daňovými příjmy ministerstvem financí na základě výsledků hospodaření 
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rozpočtu města v roce 2019 při zapojení jeho zůstatků na účtech, při započtení všech 

mandatorních výdajů města a jeho příspěvkové organizace s kalkulací podílů nákladů 

rozpočtu na investiční činnost města.  

 

K podrobnému projednání všech položek rozpočtu bylo uskutečněno společné jednání 

rady města a ostatních zastupitelů a rady města dne 6. února 2020. Pan starosta objasnil 

některé paragrafy rozpočtu a plánované investiční akce na rok 2020. 

 

 Pan starosta vyzval zastupitele k dotazům. Pan Prokopec: Na straně příjmů jsou 

položky za bytové hospodářství 3612 a další za pečovatelskou službu paragraf 4351. O kolik 

bytů se jedná? Pan starosta: Paragraf 3612, zde se jedná o šest nebo sedm obecních bytů.  Na 

paragrafu 4351 jsou byty zvláštního určení, domy s pečovatelskou službou. Pan Prokopec: Na 

straně výdajů paragraf 4351, zde je výrazné navýšení. Pan starosta: Jedná se o navýšení na 

základě smlouvy s Oblastní charitou na pečovatelskou službu. Pan starosta objasnil uzavření 

této smlouvy. Pan Člupek: K příjmům, nikde jsem se nedočetl, jaké má příjmy město od firmy 

Scolarest? Pan starosta: To je záležitost marginální v rozpočtu. Zhruba 1x za čtvrt roku se 

fakturuje kolem 9 tis. Kč. Pan Člupek: K prodloužení nájemní smlouvy u Skiareálu na 

sběrném dvoře. Tam je nějaký sklad a jsou z toho také nějaké příjmy? Pan starosta: Ano, 

garáž v objektu, nájem činil 20 tis. Kč, nyní je 30 tis. Kč. Pan Prokopec: Město dá cca 700 tis. 

za sekání trávy… Pan starosta: Nejedná se pouze o sekání trávy, jedná se o údržbu zeleně. 

Pan Prokopec: To je částka, která se platí dodavatelským firmám. Nedalo by se do budoucna 

zamyslet nad tím, že by se přijal člověk, který by toto dělal přímo pro město. Pan starosta: 

Takto přesně jsme začínali. Byl to jeden člověk, pak dva, tři lidé. Bylo to dobré, když jsme 

měli lidi z úřadu práce, ale na druhou stranu, musíme brát zřetel na objem peněz i nákup 

služeb velké techniky. Pan Prokopec: Já tomu rozumím, ale není už to tak malá částka, aby se 

například nezaplatil člověk např. 30 tisíc hrubého měsíčně na plný úvazek celý rok. Ta 

technika by se určitě během času dala také pořídit. Pan starosta: Znovu podotýkám, že takto to 

dříve město mělo ošetřeno, ale kapacitně se to již postupem času nedalo zvládat. Nejedná se 

pouze o člověka s křoviňákem. Jedná se o sečení s traktorem se zařízením, které seče kolem 

cest, poldrů,….byla to věc vývoje a nefungovalo to, nebyl zajištěn cyklus sečení. Pan 

Prokopec: Ale je to komerční záležitost, která se vyplatí do určité míry. Pan Člupek: 

K výdajům, 6171 položka telefony, internet, město platí 210 tis. Kč ročně. Chci se zeptat, za 

kolik telefonů to je a za jakou rychlost internetu? Pan starosta: Tuto otázku si necháme na 

písemnou odpověď, protože Vám toto v tuto chvíli neřeknu. Je to široká škála položek. Pan 

Žíla: Bavili jsme se tady o výdajích na vodovod Za Puchárnou. Je to tady někde v pitné vodě? 

Pan starosta: Ne. V letošním roce se zpracovává zatím projektová dokumentace. Pan 

Prokopec: Technická prosba. Nemohli bychom změnit návrh tohoto usnesení. Jaký tento 

rozpočet je, deficitní, přebytkový nebo vyrovnaný? Pan starosta:  Tento rozpočet schvalujeme 

v podobě podkladového materiálu. Pan Prokopec: Ano, ale šlo by doplnit jaký ten rozpočet 

je? Zda je deficitní? Pan starosta: On není deficitní. Pan Prokopec: On není deficitní? Pan 

starosta: On není deficitní, my do něj zapojujeme přebytky z loňského roku. Pokud budeme 

brát příjmy a výdaje, tak je rozpočet jednoznačně deficitní, protože příjmy se nerovnají 

výdajům. Pan Prokopec: Rozpočet je buď deficitní, přebytkový nebo vyrovnaný. Jestli tvrdíte, 

že je vyrovnaný, tak to uveďme v usnesení. Pan starosta: Ono je tam napsáno, že je 

vyrovnaný? Proč bychom tam měli uvádět, že je vyrovnaný? My schvalujeme rozpočet 

v takové podobě, jakém byl předložen. Pan Prokopec: Proč by to tam nemohlo být uvedeno? 

Pan Mareček: Proč by mohlo? Pan Prokopec: Neodpovídejte mi otázkou. Pan starosta: Potom 

se k tomu vrátíme, až bude podán návrh na usnesení. Může to být pozměňovací návrh. 

Pan Prokopec trval, aby v návrhu na usnesení bylo jasně řečeno, zda je rozpočet 

deficitní, přebytkový nebo vyrovnaný. Nechci nic měnit na rozpočtu. Požadoval, aby v návrhu 
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na usnesení bylo slovo deficitní. Proč by v usnesení nemohlo být slovo deficitní? Pan 

Mareček: Mohl bych se zeptat na důvod? Pan Prokopec: Protože je rozpočet deficitní. Proč to 

tam nejde uvést? Pan Mareček: Proč jo? Stejně blbá otázka.  

Pan Prokopec podal pozměňovací návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje 

deficitní rozpočet města na rok 2020 v podobě předloženého podkladového materiálu 

(pro 6, proti 8, zdržel se 0). 

Pan starosta konstatoval, že tento návrh nebyl schválen. 

 Zastupitelstvo následně hlasovalo o původní podobě usnesení předloženého radou 

města v podobě předloženého podkladového materiálu. 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2020 v podobě předloženého 

podkladového materiálu (pro 8, proti 4, zdržel se 2). 

Pan starosta konstatoval, že rozpočet na rok 2020 byl schválen v podobě předloženého 

podkladového materiálu. 

 

4. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2024. 
 

Pan starosta objasnil, že zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti č. 23/2017 Sb. 

ukládá samosprávám připravit a schválit střednědobý výhled rozpočtu. Aby bylo učiněno 

zákonu zadost, byly do střednědobého výhledu zakomponovány příjmy dle platného RUD a 

výdaje odpovídající pravidlu vyrovnaného rozpočtu. Podkladový materiál zastupitelé obdrželi 

společně s pozvánkou. 

Pan starosta vyzval zastupitele k dotazům. Pan Hirsch: Chci se zeptat na kapitálové 

výdaje. V roce 2020 máme cca 4,5 mil. Kč. Jakou máme představu o těch kapitálových 

výdajích v roce 2021? Má rada už nějakou představu o budoucích projektech? Pan starosta: 

Jelikož jste členem Stavební a investiční komise, tak jste byl o všech projektech velmi dobře 

informován. Pan Hirsch: Já se ptám na rok 2021. Pan starosta: Rok 2021, zde se jedná o 

predikci. My neschvalujeme projekty, my schvalujeme částku. My predikujeme částku, která 

nám zůstává po zaplacení běžných výdajů a příjmů města,  což je rozdíl cca 3 mil. Kč, které 

nám zůstanou na rok a predikujeme tam, že bychom čistě teoreticky mohli získat do 

kapitálových výdajů cca 2,0 mil. Kč v případě, že budeme úspěšní žadatelé o dotace. Pan 

Hirsch: Rada nemá představu o projektech v roce 2021? Pan starosta: Rada města ve svém 

prohlášení schválila, jaké investiční akce chce v tomto volebním období realizovat. Pan 

Hirsch: Mně tu například chybí Piskačův sad, který by se měl nyní v horizontu 3-4 let 

realizovat, kdy ta částka bude např. řádově 15,0 mil Kč. Takže nám tady ty peníze prostě 

chybí. Tak se chci zeptat, zda rada počítá s nějakými náklady na Piskačův sad, a to je pouze 

jeden projekt? Pan starosta: Střednědobý výhled je v částce, která je v sumě 38,0 mil. Kč 

ročně. Do tohoto střednědobého výhledu predikujeme pouze ty příjmy a výdaje, se kterými je 

možno počítat v rámci rozpočtu města, tedy v rámci daňových příjmů, třída 1, nedaňových 

příjmů, kapitálových příjmů a dotací. My netušíme, jaké dotace, např. zrovna na Piskačův sad 

obdržíme. Jedná se o přesný součet nepřesných čísel, kde můžeme zahrnout pouze ty věci, 

které můžeme s jistotou predikovat. Tento návrh střednědobého výhledu rozpočtu se už příští 

rok může měnit. Pan Hirsch: Když to ale přičtu a odečtu, tak jsem deficitní, to znamená, že si 

390 tis. Kč musíme někde půjčit. Proč už zde nejsou predikovány náklady na Piskačův sad? 

Proč už zde není predikován úvěr na Piskačův sad, protože my už víme, že si budeme muset 

půjčit, pokud nezískáme žádné dotace? Pan starosta: A vy víte, jaké budou náklady? Pan 

Hirsch: Já jsem to nějakým způsobem spočítal, jedná se o cca 14,5 mil. Kč. Pan starosta: Ale 

já mám od jiného inženýra jinou částku, a to 24,0 mil. Kč. To znamená, že se lišíme cca 10,0 

miliónů Kč. Až bude zpracována projektová dokumentace…. Pan Prokopec: Ale je lepší, 

když tam bude něco, než když tam nebude nic. Pan starosta: Platná legislativa vůbec neříká,  

na jak dlouho se má střednědobý výhled dělat, bývá zpravidla 2 až 5 let…Ve chvíli, kdy 



5 
 

budeme znát pregnantně další částky, tak je do střednědobého výhledu zahrneme. A není nic 

jednoduššího na dalším jednání zastupitelstva tento výhled změnit. Pan Prokopec: Už jste to 

již řekl, že rada v programovém hlášení počítá s Piskačovým sadem, který bude nutný tedy 

zafinancovat. Nebavme se o tom, zda je to 15 nebo 24 mil. Kč, ale zda s tím rada počítá? Pan 

starosta: Opakuji, že jakékoliv číslo zde dávat, je nesmysl. Pan Prokopec: Pakliže toto má 

rada v programovém prohlášení, tak by měla přemýšlet o tom, jak to bude financovat. Pan 

starosta: Samozřejmě, že o tom přemýšlí, ale je zde spoustu proměnných. Například do příjmů 

budeme muset zahrnout výnos z prodeje a víme my, za kolik bude parcely prodávat? Známe 

my horizont, kdy to budeme prodávat? Pan Hirsch: Já dávám k této záležitosti pouze podnět. 

Zastupitelé ukončili rozpravu a starosta dal hlasovat o usnesení v tomto bodu. 

 

Zastupitelstvo města schválilo střednědobý výhled rozpočtu města na období 

2021-2024 ve znění  předloženého podkladového materiálu (pro 11, proti 2, zdržel se 1). 

 

5. Schválení úvěrové smlouvy – překlenovacího úvěru projektu ZŠ Olešnice – moderně a 

komplexně II“. 

 Pan starosta konstatoval, že Město Olešnice získalo na základě žádosti rady města 

z operačního programu IROP prostřednictvím MAS Boskovicko plus dotaci na modernizaci 

základní školy v rámci projektu s názvem ZŠ moderně a komplexně II. Schválená dotace je ve 

výši 95 % rozpočtovaných nákladů. Protože je nutné nejdříve projekt realizovat a financovat a 

dotace je proplacena na základě žádosti o proplacení došlých faktur, je třeba zajistit finanční 

zdroje formou předfinancování úvěrem. Návrh úvěru ve výši dotace je součástí podkladového 

materiálu. Vlastní zdroje budou pokryty v rámci rozpočtu města na rok 2020. Po uhrazení 

dotace ze strany IROP bude uhrazen bezezbytku i tento úvěr. 

 Pan starosta vyzval zastupitele k dotazům. Dotazy nebyly.  

 

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí investičního úvěru od České spořitelny, 

a.s., IČ 45244782 ve výši 7. 170. 000,-Kč na financování projektu „ZŠ Olešnice - 

moderně a komplexně II“. Pevná úroková sazba do splatnosti úvěru bude ve výši 2,18% 

p.a.. Období čerpání úvěru bude nejpozději do 28.2.2021, konečná splatnost úvěru bude 

31.8.2022. Úvěr je bez zajištění. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem 

smlouvy o úvěru.  (pro 14, proti 0, zdržel se 0). 

 

6. Různé. 

 Tento bod programu nebyl rozšířen. 

 

7. Diskuze. 

Pan starosta si vzal slovo, aby ještě objasnil již schválený rozpočet na rok 2020 a jeho 

plnění v průběhu roku. Příjmy schváleného rozpočtu zahrnují také dotaci, o které je již 

rozhodnuto -  na osvětlení. Výdaje samotné, to znamená běžné výdaje, které musíme vydat 

každý rok, dělají cca 34 mil. Kč. Potom nám tedy zůstane částka 2,935 mil. Kč.  To je rozdíl 

mezi mandatorními – běžnými -  výdaji a příjmy, které máme. To je tedy potenciální přebytek 

rozpočtu určený na kapitálové výdaje – chcete-li, na investiční činnost města. Pak máme ještě 

zůstatek na účtech z předchozího roku a ten činí 4,86 mil. Kč. My jsme v rámci investic v 

našem rozpočtu již zahrnuli náš podíl z vlastních zdrojů na investice. K tomu ovšem přijdou 

dotace, které můžeme do rozpočtu zahrnout až po písemném doručení rozhodnutí o jejich 

poskytnutí. To, s čím rozpočet počítá, jsou akce: chodníky Moravská strana, Křtěnovská, ZŠ 
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moderně a komplexně II, vstup do kina, filtrace na koupališti, výměna veřejného osvětlení, 

projektová dokumentace Piskačova sadu a rekonstrukce zeleně. K těmto penězům z našich 

vlastních zdrojů se dostaneme k záležitosti, kdy běžné výdaje plus kapitálové výdaje našeho 

rozpočtu pokryjeme jednak z příjmů na letošní rok a jednak z přebytku z předchozího roku a 

zůstane nám rezerva cca 952 tis. Kč. Tedy rozhodně nebudeme hospodařit ve schodku. 

Pan starosta vyzval k další diskuzi. 

Pan Člupek: Dotaz na pana Marečka, jaký je zpětný ohlas na kvalitu zvuku on-line 

přenosu? Pan Mareček: Jednou si někdo stěžoval na špatnou kvalitu, ale jinak ne. Pan Člupek: 

Chci se zeptat na bránu otevřenou při vjezdu z Moravské strany na Ski-areál. Všiml jsem si, 

že je otevřená, víte o tom něco? Pan starosta: Nevíme, ani nemůžeme vědět. Ta brána i ta 

cesta je ve správě správce toku. Pan Člupek: Dotaz na cestu pod parkovištěm u zdravotního 

střediska, zda si někdo pronajal tuto cestu, když je tam natažený provaz s cedulí „Zákaz 

vjezdu“? Pan starosta: Nepronajal. V době průběhu stavby „Průtahu“, bylo toto domluveno 

s majiteli sousední nemovitosti, že do doby než bude funkční parkoviště, zde může tato cedule 

být. Nyní již není žádné opodstatnění a cedule má být odstraněna. Pan Člupek: Na parkovišti 

u zdravotního střediska je nová cedule, že je možno parkovat pouze v době ordinačních hodin. 

Proč zde nemůžou občané parkovat i mimo ordinační hodiny? Pan starosta: Jistě jste si všimli, 

že zde parkovala auta i několik dní. Jinak dole v ulici je parkoviště pro cca 40 aut. 

Parkovacích ploch v tomto místě je dost. Pan Prokopec: Proč zmizela závora u tohoto 

parkovitě? Pan starosta: Čeká se na její výměnu za delší. Nezmizela trvale. Pan Prokopec: 

Vrátím se k projektu zeleně. Je zde vybrán dodavatel? Jde to toho ještě mluvit? Pan starosta: 

Do schváleného projektu již ne. Na výběr komise u dodavatele čekáme. Pan Hirsch: Jaká je 

udržitelnost? Pan starosta: Nevím přesně, ale myslím si, že jako u ostatních dotačních titulů 5 

let. Pan JS: Letos jsou v plánu opravy chodníků na Křtěnovské, bylo to již schválené? A 

jakém horizontu to bude realizováno? Pan starosta: výběr dodavatele ještě není. S ohledem na 

sezónu se plánuje konec do června. Pan Žíla: Počítá se s koordinací tohoto projektu 

s projektem v KD? Pan starosta: Ano, počítá. Pan Hirsch: Dostaneme možnost se na stavební 

komisi seznámit se dříve s projektem, abychom mohli mít k tomu připomínky? Pan starosta: 

Budeme se snažit zajisti zjednodušenou projektovou dokumentaci od projektanta co nejdříve, 

aby ji bylo možno předložit do jednání komise. Realizace se má uskutečnit do konce června, 

což je časově šibeniční. Důvodem je dlouhý schvalovací proces stavebního povolení 

dopravního úřadu, a tak na realizaci zbývá málo času. Pan Člupek: Jakým způsobem se budou 

zavírat brány na parkovišti u zdravotního střediska? Pan starosta: Máme předběžně 

domluvenou uklízečku ze zdravotního střediska. Pan Prokopec: Chodník u mlékárny je 

v majetku města? Pan starosta: Chodník leží hluboko v pozemcích mlékárny. Dopravní 

záležitost jsem řešil s vedením mlékárny. Mám příslib, že po dokončení současných investic 

v mlékárně bude mlékárna dopravní situaci řešit. Pan Tomášek: Mám dotaz na můstek, jak se 

chodí na Loučka, zda takto zůstane? Pan starosta: Lávka nebyla součástí projektu. Pouze se 

zvedla do úrovně vozovky. Lávka končí v soukromém pozemku. Lze vyvolat případné 

jednání s majitelem, zda bude se stezkou pro pěší souhlasit. 

Pan Prokopec se dotázal na opravu mostu u fotbalového hřiště. Pan starosta mu odpověděl, že 

se jedná o stavidlo, na kterém položili fotbalisté železniční pražce. Pan Prokopec konstatoval, 

že jsou ve špatném stavu. Pan starosta mu sdělil, že pokud budou mít fotbalisté požadavek a 

majitel stavidla s tím vyjádří souhlas, pak nebude problém zajistit dřevo z obecních lesů. 
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8. Rekapitulace usnesení. 

 Pan místostarosta rekapituloval všechna usnesení. Pan starosta konstatoval, že si snad 

zastupitelé všimli jisté ironie při schvalování jednotlivých bodů, kterou slyšeli při rekapitulaci 

usnesení, totiž že část zastupitelů odmítla rozpočet, ale pro úvěrovou smlouvu na realizaci 

jedné investice z rozpočtu hlasovala. 

 

9. Závěr 

Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast, poblahopřál všem zastupitelům do 

nového roku a ukončil jednání zastupitelstva v 19.50 hod. 

 

V Olešnici 18. února 2020 

zapsala: S. Večeřová 

PaedDr. Zdeněk Peša     Ověřovatelé:   

        Ing. David Tomášek 

  

        

Ing. Martin Baka 
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Usnesení  

z 8. zasedání Zastupitelstva města Olešnice ze dne 13. února 2020 

 

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

zřízení), v platném znění schvaluje:  

1. Program 8. zasedání zastupitelstva. 

2. Ověřovatele zápisu: pana Ing. Martina Baku. a pan Ing. Davida Tomáška. 

3. Rozpočet města na rok 2020 v podobě předloženého podkladového materiálu. 

4. Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2021-2024 ve znění  předloženého 

podkladového materiálu. 

5. Přijetí investičního úvěru od České spořitelny, a.s., IČ 45244782 ve výši 7. 170. 000,-

Kč na financování projektu „ZŠ Olešnice - moderně a komplexně II“. Pevná úroková 

sazba do splatnosti úvěru bude ve výši 2,18% p.a.. Období čerpání úvěru bude 

nejpozději do 28.2.2021, konečná splatnost úvěru bude 31.8.2022. Úvěr je bez 

zajištění. 

 

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

zřízení), v platném znění neschvaluje:  

1. Deficitní rozpočet města na rok 2020 v podobě předloženého podkladového materiálu. 
 

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 25. až 28. schůze. 

 

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:  

1. Starostu města podpisem smlouvy o úvěru na financování projektu „ZŠ Olešnice – 

moderně a komplexně II“ 

 

V Olešnici 18. února 2020    

Zapsala: S. Večeřová 


