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Zápis 

z 9. zasedání zastupitelstva města ve volebním období 2018 – 2022 

konaného dne 12. května 2020 v sále kulturního domu v Olešnici 

 

 

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

Přítomno: podle prezenční listiny 15 členů zastupitelstva města. 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, hodnotící 

kritéria, návrh rozdělení dotace, rozpočtové opatření č. 1 a č. 2, veřejnoprávní smlouvy 

s FC a s Hastrmánkem,  

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

hodnotící kritéria, návrh rozdělení dotace, rozpočtové opatření č. 1 a č. 2, 

veřejnoprávní smlouvy s FC a s Hastrmánkem, účetní výkaz FIN 2019, inventarizační 

zpráva, návrh závěrečného účtu za 2019, příloha č. 2 k závěrečnému účtu, příloha 

k účetní závěrce, rozvaha, výkaz zisku a ztrát za rok 2019 a zpráva o výsledku 

hospodaření města za rok 2019, 

- předaný před jednáním: xxx 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení  

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

konstatoval, že zasedání bylo svoláno 29. dubna 2020. Na zahájení zasedání bylo přítomno 

všech 15 členů zastupitelstva, což znamená, že zastupitelstvo bylo usnášeníschopné. Pan 

starosta připomenul program zasedání: 

 

1. Zahájení zasedání. 

2. Zpráva z jednání rady města z 29. – 36. schůze. 

3. Rozpočtová opatření č. 1 a 2 za rok 2020. 

4. Schválení závěrečného účtu města za rok 2019. 

5. Schválení účetní závěrky k 31. 12. 2019. 

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019. 

7. Informace o rozdělení prostředků z grantového systému města a schválení 

veřejnoprávních smluv s FC Olešnice a Hastrmánek Olešnice. 

8. Informace o průběhu investičních akcí a oprav. 

9. Různé. 

10. Diskuze. 

11. Rekapitulace usnesení.  

12. 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 15, proti 0, zdržel 

se 0). Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni pan Aleš Prokopec a paní Ludmila 
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Musilová (pro 13, proti 0, zdržel se 2). Zapisovatelkou byla určena paní Večeřová. Pan 

starosta ještě konstatoval, že zápis z 8. zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen a k nahlédnutí 

je u tajemnice městského úřadu.  

Dále pan starosta informoval, že s ohledem na přijetí krizového opatření vlády, která již trvá 2 

měsíce, jsme nuceni uskutečnit zasedání zastupitelstva v sále kulturního domu a s ohledem na 

doslovný zápis právě z těchto prostor jsme pozvali technika, který jednání zaznamená na 

nosič. Dále bude z dnešního zasedání zastupitelstva vytvořeno i několik dokumentárních 

záběrů. 

 

2. Zpráva z jednání rady města z 29. - 36. 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: Mám dotaz k radě č. 34, kdy schválila smlouvu o pokračování umístění 

retranslační stanice na střeše budovy základní školy. Jsou z toho nějaké výhody pro město? A 

kdo platí energie na provoz? Pan starosta: Je tam pronájem a energie jsou součástí této 

smlouvy. Na základě odečtového elektroměru hradí energie provozovatel škole. Pan Kánský: 

Parametry smlouvy se neměnily. Jednalo se pouze o změnu partnera. Pan Člupek: Jaká je 

výše toho pronájmu? Pan starosta: 10 tis. Kč ročně. Pan Člupek: 29. schůze rady projednávala 

rozpočet ZŠ a MŠ. Budou se měsíční příspěvky ještě nějak upravovat v závislosti na vývoji 

pandemie koronaviru? Zda počítá rada s nějakým navýšením, co se týče např. elektronické 

žákovské nebo informačního systému výuky na dálku - videokonference? Plánuje rada 

rozpočet ještě nějak měnit? Pan starosta: Tato záležitost je v podstatě podobná jako rozpočet 

města. V souvislosti s plněním rozpočtu, respektive s plněním příjmu rozpočtu je možné 

provádět úpravy. Co se týká rozpočtu školy, počítalo se relativně s velkou částkou na opravy a 

údržbu a mohou se použít jako rezerva právě k takovýmto účelům. Pan Člupek: Máte 

rozpracovaný nějaký plán, jak postupovat v případě, že přijde na podzim nová vlna 

koronaviru? Pan starosta: My jsem na tom podobně jako vláda. Odkládáme jakékoliv nové 

aktivity, zahájené akce se dokončí. Plánované akce, které jsou dotační, se určitě budou 

realizovat, protože výše dotací je tak významná, že vzdáním se těchto aktivit by město ztratilo 

velké peníze. Pan Hirsch: Chtěl bych se zeptat, v červnu jsme schvalovali architektonickou 

studii Piskačova sadu a teprve nyní se podepisuje smlouva pro územní řízení. Jaké máte 

plány, kdy bude ta dokumentace hotova? Mám pocit, že to strašně protahujeme. Už je to 

skoro 15 let, co tu řešíme „Piskačův sad“ a mám pocit, že by se to dalo dělat rychleji. Pan 

starosta: Ano, zcela určitě by to šlo dělat rychleji, kdybychom mohli realizovat ten první plán 

tak, jak byl zpracován a připraven k projednání v rámci stavebního řízení, které bylo 

zastaveno s tím, že je nedostatečný přístup do této lokality. Pak nastalo jednání s vlastníky 

pozemků, které jsme směnovali, abychom vůbec dostali pozemky pro obslužnou komunikaci. 

Vězte, že toto vše opravdu rychleji dělat nešlo. Co se týká vlastní studie, opět s ohledem na 

financování, jsme počítali s tím, že součástí PD a stavebního povolení bude velmi dominující 

projektová dokumentace na zpracování vodovodu a kanalizace, kterou jsme měli zažádánu 

v rámci strategického plánu rozvoje vodovodu a kanalizace. Jedná se o dotační titul OP 

Zaměstnanost. Zde trvalo Operačnímu programu 7 měsíců schválení a podpis této smlouvy. 

V tuto chvíli mohu konstatovat, že soutěž a smlouvu vyhrála firma VH-atelier v rámci 

výběrového řízení. Tato firma zpracuje PD jako subdodavatel v kooperaci právě s firmou 

Apolo CZ, která bude zpracovávat ty zbývající části a která vše předá do 12.12. letošního 

roku. Samozřejmě včetně vyjádření všech orgánů stání správy. Pan Hirsch: Bude se 

zastupitelstvo zabývat ještě těmi regulativy podrobněji? My jsem totiž schvalovali jen 

půdorys. Vůbec jsem neschvalovali a neřešili nic k technické zprávě. Pan starosta: Regulativy 

byly součástí studie. Pan Hirsch: Nebyly. Pan starosta: Nahlédněte na webové stránky, již tam 
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je v sekci strategické dokumenty ke stažení tato studie a já myslím, že je kompletní včetně 

regulativů. Pan Hirsch: O jakou nabídku firmy JRK na poskytování služby, týkající se 

odpadového hospodářství, se jedná? Pan starosta: Jedná se o zpracování podkladů, zda 

současný stav, který narazil na své možnosti, lze řešit jiným způsobem, např. síť sběrných 

hnízd, množství separovatelných částí komunálního odpadu. Jedná se o studii, která má městu 

a zastupitelstvu na závěr tohoto roku říci, jak pokračovat v separování odpadů dál. O tom 

jsme se tu již několikrát bavili. Pan Hirsch: O jakou objednávku na dotační management 

s firmou Envipartner se jedná? Pan starosta: Firma Envipartner poskytuje městu DM na dva 

projekty na zpracování Strategického plánování v různých oblastech. Prostřednictvím této 

firmy jsme podali dvě žádosti, z nichž je jedna již na úrovní smlouvy o dílo. Právě zmiňovaná 

firma VH atelier, na zpracování projektu vodovodu a kanalizace. Tyto záležitosti probíhají na 

základě výběrového řízení. Veškerá výběrová řízení musí projít schvalovacím procesem a 

kontrolou operačního programu Zaměstnanost, teprve pak je možné podepsat smlouvu. Tedy 

firma Envipartner je firma, která zpracovává dotační management pro naše žádosti. Pan 

Hirsch: Ty strategické plány rozvoje vodovodu a kanalizace, jaké podrobnosti obdrží město 

od firmy VH-atelier? Pan starosta: Zcela určitě je možné přijít na úřad a rád předám 

kompletně zadání této dokumentace. Z mé strany by se jednalo o ne příliš odborné vysvětlení. 

Samozřejmě by z toho měly vzejít věci pro vodoprávní orgán. To znamená např. provozní řád 

vodovodu a kanalizace, provozní řád ČOV, návrhy na ekonomická řešení řízení. Toto je však 

velice stručné, je toho samozřejmě daleko více. Pan Hirsch: Co se týká rozhleden. Jaký má 

rada plán s těmito rozhlednami? Jestli se budou měnit nosné konstrukce? Pan starosta: 

V době, kdy se realizovaly tyto stavby, byl relativně benevolentní přístup ze strany orgánů 

státní správy. Tenkrát jsme žádali o vyhlídkové věže, nikoli rozhledny. V současné době 

nemáme představu, že bychom šli do nových stavebních povolení či nových projektů, ale do 

výměny nosných prvků, které jsou ve dřevě, za pozinkované kovové prvky. Nebude tedy 

nutné žádné nové stavební řízení. Jde o obnovu stávajících vyhlídkových věží. Pan Hirsch: 

Máte již rozpočet? Pan starosta:  Projektovou dokumentaci již máme. Vzhledem k tomu, že 

před 15-16-ti lety stála jedna 250 tis. Kč, nyní máme rozpočet na jednu rozhlednu 550 tis. Kč 

vč. DPH, navrženou projektantem. Pan Slavíček: V souvislosti s těmi vyhlídkami, nebylo by 

možně dělat nějaké pravidelné kontroly, aby se na to přišlo zavčas, aby se to nemuselo objevit 

na sociálních sítích? Pan starosta: Já na té rozhledně byl vloni třikrát a ničeho takového jsem 

si nevšiml. Ještě v loňském roce hasiči tuto rozhlednu natírali. Nyní tam byl poslán tesař, 

který potvrdil, že vyhlídka nespadne, ale že nemá smysl riskovat. Opravy obou rozhleden 

jsme plánovali. V lednu bylo zažádáno o dotaci z Programu rozvoje venkova JmK, nikoliv  

z důvodu informace, která se objevila na sociální síti. Dotace nebyla na opravu nosných 

prvků, ale na opravy dílčí, nepočítalo se tedy, že ta cena bude tak vysoká. Pan Slavíček: Toto 

se během týdne nestane. Další dotaz ke smlouvě s panem Rekem. Smlouva je schvalována na 

10 let. Byla schvalována ve stejném režimu, jako smlouva předchozí. S tímto se nemohu 

ztotožnit. Neměla by se tato smlouva na tak dlouhou dobu za takovou úhradu schvalovat. Ve 

smlouvě není žádná jiná možnost výpovědi. Z jakého důvodu je schvalována tato smlouva na 

10 let? Pan starosta: Protože ji takto rada schválila. Předchozí smlouva byla na 10 let a po 

ukončení této smlouvy byla podána žádost o znovu uzavření smlouvy. Pan Slavíček: Proč se 

neuzavřela smlouva např. na rok s tím, že pokud ani jedna strana nepodá výpověď, bude 

smlouva automaticky prodloužená? Pan starosta: Jsou různé způsoby uzavíraní smluv. Tyto 

podmínky smlouvy byly zveřejněny jako záměr na úřední desce. Mohl se k této záležitosti 

kdokoliv přihlásit. Mohl dát protinávrh. Nestalo se tak. Pan Slavíček: Chci upozornit na to, že 

tady pronajímáme městské pozemky na desítky let za směšné ceny. Pan Prokopec: Jak se 

došlo k té částce 30 tis. Kč za rok? Pan starosta: Tato částka byla propočítána přes nějaký 

koeficient na základě obdobných smluv, která např. odpovídá nájmu ordinace. Pan Prokopec: 

Ptám se proto, zda na nebytové prostory je také stanovena nějaká cena jako u bytových 
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prostor? Pan starosta: U bytů jsme vázáni věcně usměrňovanou cenou. Tato cena se stanovuje 

vyhláškou. U nebytových prostor skladu jsme cenu zvyšovali o 10 tis. Kč. Pan Slavíček: Dále 

mám dotaz na podání žádosti o vestavění podkrovních sociálních bytů. Kolik mají ty byty 

stát? A jaká je výše dotace?  Pan starosta: Jedná se o 2 byty v bytovém domě Skalky. Opět se 

k této záležitosti vracíme už poněkolikáté. Rád zopakuji ještě jednou. Částka podle 

projektanta je, zda se nepletu, 1,8 mil. Kč na jeden byt 2+kk. Po prověření Vám mohu sdělit 

přesnější částku. Dotace ze Státního fondu rozvoje a bydlení je nová a měla by být 100%. Pan 

Slavíček: K 35. schůzi rady, kdy se schvaloval pronájem pozemků č. 773, 772/2 a 772/3. O co 

se jedná? Pan starosta: Jedná se o dědictví domu Pod Špitálem, kolem je pozemek obecní. 

Pouze přes tento obecní pozemek z ulice Pod Špitálem se dostaneme k odlehčovací komoře. 

V minulosti původní nájemce obecních pozemků se ohrazoval, když bylo nutné vyčistit tuto 

komoru, že mu byly poničeny záhonky. Proto je nutné informovat nového  nájemce o této 

skutečnosti. Pan Nechuta: Ke 30. schůzi rady, bezplatné užívání pozemku 1086/2. O co se 

jedná? Pan starosta: Jedná se o bezplatné užívání předzahrádky, které jsou na Moravské straně 

v tomto bezplatném režimu s tím, že se o pozemek uživatelé starají. Pan Prokopec: Mám 

dotaz ještě k těm rozhlednám, kde dotaz nebyl zodpovězen. Zajímá mě, jaký je záměr města. 

Jaká je vize města? Pan starosta: Vize je zcela určitě vyhlídkové věže zachovat. Ukázaly se 

jako důležité atraktivní místo turistického ruchu na našem území. Jsou jednou z dominant 

cyklotras. S ohledem na ekonomiku a pořízení a vyhnutím se procesu schvalování je právě 

zpracovaná projektová dokumentace s výměnou nosných prvků za kovové. Projekt jsem 

zahrnul do zásobníku projektů turistického ruchu podporovaný Jihomoravským Krajem. Pan 

Prokopec: Na 35. schůzi rady se schválila žádost spolku chovatelů o finanční příspěvek 20 tis. 

Kč na provoz ZOO koutku.  Dnes tady budeme schvalovat grantový systém, kde si chovatelé 

taky žádali. Zajímalo by mě, proč chovatelé mají ještě dodatečně schválenu žádost na 20 tis. 

Kč, když se pro Hastrmánek a FC Olešnice schvaluje v rámci grantového systému města 

příspěvek na nájem, provoz a údržbu? V čem se to liší? Pan starosta: Jedná se o dvě naprosto 

odlišné věci. V případě grantového systému se jedná o aktivity spolků na akce. Provoz ZOO 

koutku, zde se jedná o vzájemnou dohodu. 20 tis. Kč jde na údržbu, provoz areálu a krmení. 

Chovatelé tuto záležitost provozují pro město. Pan Tomášek: Vracím se zpět k rozhlednám. 

Po finální opravě budou mít rozhledny stejný tvar, budou vypadat stejně? Pan starosta: 

dřevěné budou pouze desky podlahy a výplně zábradlí. Pan Hirsch: Asi jsem to tedy špatně 

pochopil. Rozhledna tedy bude architektonicky úplně jiná? Jako architekt si myslím, že je to 

dominanta města a že by se na takovéto věci měly pořádat architektonické soutěže. Stejně 

tvrdíte, že se to nebude financovat letos, takže není třeba pospíchat s projektem, když jsou 

rozhledny stejně uzavřené. Pan starosta: Je třeba spěchat s projektem z jednoho prostého 

důvodu. Přišla výzva z JmK na zjištění možností financování projektu. V současné chvíli leží 

na kraji žádost o opravu rozhleden, kterou podal Dobrovolný svazek Olešnicko. Řešíme 

záležitosti tak, aby lidé mohli v co nejbližším reálném čase znovu tyto vyhlídky navštívit a za 

peníze, které jsou reálné. A za peníze, které aspoň částečně uhradí někdo jiný. Toto je ten 

důvod. Pan Hirsch: K té architektonické soutěži si můžete nastavit cenu. Nikdo nemusí stavět 

rozhlednu za 50 mil. Kč, protože chcete do 1 mil. Kč. Pan starosta: Ne, do 550 tis. Kč. Pan 

Kánský: Hmotově a tvarově, tzn. z dálkových pohledů zůstávají rozhledny stejné. Tím, že se 

bude jednat o kovové nosné konstrukce, tak ty prvky budou vypadat při bližším pohledu 

jinak. Pan Hirsch: To je právě otázka, když už investujeme 1 mil. Kč, zda za tu dobu to nějak 

architektonicky neposunout. My teď uděláme kovovou rozhlednu, která tu bude min. 50 let. 

Pan Kánský: A pak se třeba stane kulturní památkou. Pan starosta: Ano, názor beru. Toto je 

rozhodnutí rady. Bude-li tady jiný návrh, doručený písemně do rady, zvážíme takovýto návrh. 

Rozhodně nebudeme v současné době vypisovat výběrové řízení na dodavatele těchto staveb. 

Pan starosta znovu objasnil pan zastupiteli Člupkovi dotaz na smlouvu u zřízení služebnosti 

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

vědomí zprávu z jednání rady města z 29. až 36. schůze (pro 14, proti 0, zdržel se 1). 

 

3. Rozpočtová opatření č. 1 a č. 2 provedená radou. 

 

Pan starosta konstatoval, že rada města Olešnice projednala a schválila rozpočtové 

opatření č. 1 na schůzi dne 19. března 2020, rozpočtové opatření č. 2 na schůzi dne 30. dubna 

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

paragrafech a položkách rozpočtu provedla rada města rozpočtové opatření  č. 1 a č. 2, aby 

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

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

 

 Pan starosta vyzval zastupitele k dotazům. Pan Prokopec měl dotaz k RO č. 1 

k došlým dotacím. HSO společně s panem starostou objasnil částky dotací.  

 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 1 k 31.3.2020 a č. 2 

k 30.4.2020 na rok 2020 provedená radou v podobě předloženého podkladového 

materiálu (pro 15, proti 0, zdržel se 0). 

 

4. Schválení závěrečného účtu města za rok 2019. 
 

Zpracování závěrečného účtu a náležitosti upravuje § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Součástí závěrečného účtu je 

"Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření", podkladový materiál je vyvěšen na úřední 

desce MěÚ Olešnice. 

Rada města o závěrečném účtu města za rok 2019 jednala na své schůzi dne 30. dubna 

při sestavování programu zastupitelstva a doporučila jej zastupitelstvu ke schválení. Další 

připomínky ani dotazy nebyly vzneseny. Zastupitelstvo města v souladu s ustanoveními 

Zákona o obcích schválilo závěrečný účet města za rok 2019 a vyjádřilo souhlas s 

celoročním hospodařením Města Olešnice bez výhrad (pro 15, proti 0, zdržel se 0). 
 

5. Schválení účetní závěrky k 31.12.2019. 

  

Výkazy účetní závěrky obdrželi členové zastupitelstva emailem s pozvánkou. Nikdo z 

členů zastupitelstva neměl k předloženému materiálu dotaz. Zastupitelstvo města schválilo 

účetní závěrku města k 31. 12. 2019 na základě předložených dokladů (pro 15, proti 0, 

zdržel se 0). 

 

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019. 

 

Rada města Olešnice projednala Zprávu o výsledku hospodaření města za rok 2019, 

která je součástí Závěrečného účtu za rok 2019. Tato zpráva podepsaná auditorem je 

zveřejněna na úřední desce MěÚ a je předložena zastupitelstvu města, aby ji vzalo na vědomí. 

 Hospodaření města je každoročně podrobeno přezkumu auditorkami Krajského úřadu 

JmK. Součástí tohoto přezkumu je na jeho závěr vyhotovení zprávy o výsledku hospodaření 

za předchozí rok. Výstupem této zprávy mohou být nařízena nápravná opatření k nedostatkům 

a chybám při vedení účetnictví. V roce 2019 však žádná nápravná opatření nebyla auditním 

orgánem stanovena a zpráva o výsledku hospodaření města za rok 2019 byla bez výhrad. 
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Nikdo z členů zastupitelstva neměl k předloženému materiálu dotaz. Zastupitelstvo 

města bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019 

(pro 15, proti 0, zdržel se 0). 

 

Pan starosta pochválil a vyzdvihl práci úřednic městského úřadu při zpracování 

účetních dokladů v roce 2019. 

 

7. Informace o rozdělení prostředků z grantového systému města a schválení 

veřejnoprávních smluv s FC Olešnice a Hastrmánek Olešnice. 

 

Rada města ve své kompetenci rozděluje formou veřejnoprávní smlouvy granty do 

výše 50 tis. Kč. Učinila tak na své 36. schůzi dne 30.4.2020, viz. podkladový materiál 

Hodnotící kritéria a návrh rozdělení dotace grantů pro jednání rady města. 

Protože granty nad 50 tis. Kč schvaluje zastupitelstvo města, navrhuje rada města 

schválit veřejnoprávní smlouvy s FC Olešnice ( 102.000,- Kč) a MC Hastrmánek Olešnice 

(77.000,- Kč). FC Olešnice využije 65,0 tis. Kč na údržbu areálu hřiště v majetku města, MC 

Hastrmánek pak 65,0 tis. Kč na zajištění pronájmu a energií v pronajatých prostorách 

Mateřského centra Orlovny. 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozdělení prostředků z grantového systému 

města mezi jednotlivé spolky podle podkladového materiálu a schvaluje veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 102 000,- Kč pro FC Olešnice a ve výši 77 000,- Kč 

pro Hastrmánek Olešnice (pro 14, proti 0, zdržel se 1). 

 

 

8. Informace o průběhu investičních akcí a oprav. 

 

Pan starosta objasnil, že investice města se redukují pouze na ty investiční výdaje, 

které jsme z velké části schopni získat z dotací. Spousta akci je již v běhu, některé jsou ve 

schvalovacím procesu. Co se týká Revitalizace zeleně v Olešnici, zde proběhly 2 výběrová 

řízení. První se muselo zrušit. Z 8 přihlášených všichni dodali neúplné podklady. Dnes již 

proběhlo výběrové řízení v pořádku s 6 uchazeči. Překvapivě nejnižší nabídka je o cca 2 mil. 

nižší než bylo rozpočtováno. Jestliže nám ministerstvo životního prostředí v červnu schválí 

dotaci, je možné ji čerpat až do června příštího roku. Snížením nákladů výběrovým řízením 

budou i výrazně nižší naše vlastní zdroje. Co se týká akce Výměny veřejného osvětlení, tak 

zde je již uzavřena smlouva s firmou Ekosvětlo. Realizace se protáhne do celého roku s tím, 

že práce ještě zahájeny nebyly. Projekt ZŠ moderně a komplexně II. Zde již máme 

vysoutěženy všechny čtyři etapy, stavební a 3 dodávky od různých dodavatelů. Kontrolou 

výběrového řízení od IROPu prošla zatím pouze etapa na stavební práce, tzn. že mohla být 

uzavřena smlouva. Zde jsme limitováni časem, vše by mělo být hotové do konce července. 

V srpnu se podává žádost o proplacení. Další akce z IROPu je Rekonstrukce chodníků ke KD. 

Zde je již část k Moravské straně realizovaná. Dílo bude předáno do konce června. Akce 

Vytvoření strategických dokumentů. Zde již bylo zkontrolováno výběrové řízení na část 

zpracování strategie rozvoje vodovodu a kanalizace. Druhá vysoutěžená záležitost probíhá 

ještě procesem kontroly. Mimo dotačních akcí probíhají práce na zahradě KD a opravách 

vestibulu kina. Dále rekonstrukce filtrace na koupališti a opravy kanalizace u restaurace U 

koupaliště, respektive opravy chodníků nad kanalizací. Tyto jsou všechny v realizační fázi.  

Pan starosta vyzval k dotazům. Pan Prokopec: K revitalizaci zeleně, zda se také 

poměrně sníží dotace? Pan starosta: Ano. Pan Člupek: Máte představu, jaká bude životnost 

nových světel u výměny veřejného osvětlení? Pan starosta: Představu mám takovou, jak to 
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tvrdí dodavatel, a to že by měla být 10 let bez oprav. Pan Člupek: Bude se jednat o „chytrá“ 

světla? Pan starosta: Ano, mají to být taková světla, která se mají samy v noci ztlumit a potom 

večer a nad ránem mají zvýšit intenzitu.  

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o investičních akcích (pro 15, 

proti 0, zdržel se 0). 

 

 

9. Různé. 

 Tento bod programu nebyl rozšířen. 

 

10. Diskuze. 

Pan starosta vyzval k dotazům. 

Pan Slavíček: Mám připomínku k opravě v ulici Obora. Měl by to být podnět k tomu, 

abychom uměli plánovat opravy v Olešnici ze strany BOZP. Jak vyplývá z uveřejněných 

fotek ve zpravodaji, kde není všechno v pořádku. Jedná se o krajskou komunikaci, do které se 

zasahovalo. Pan starosta: Oprava probíhala v tělese nikoliv silnice III. třídy, ale v tělese místní 

komunikace. Zásadní opravy vodovodu nejsou nutné, ale tato záležitost byla „časovaná 

bomba“ z doby, kdy se stavěl vodovod na Oboře. V krátkém úseku asi 3 metrů bylo 8 

vodovodních přípojek.  Později se zde udělal nový vodovodní rozvod s novými přípojkami, 

nový vodovodní řad. Staré přípojky zde byly zanechány, pouze byly uzavřeny. Pan Slavíček: 

Kolik takovýchto „časovaných bomb“ v Olešnici máme? Pan starosta: Já si troufám tvrdit, že 

to ví jen sv. Petr. Roku 1992 město Olešnice převzalo od socialistických Vodáren a kanalizací 

Jihomoravského kraje bez jediného listu dokumentace. Veškeré záležitosti se prostupnými 

kroky na základě běžných poruch či od pamětníků zjišťovaly a zaměřovaly. Pan Slavíček: 

Můj názor je takový, že je nutné zahájit významnou rekonstrukci vodovodní sítě. Spousta 

obcí, které mají ve své správě vodovody, takové kroky již podnikly. Pan starosta: I Olešnice 

celou tu dobu od převzetí vodovodu a kanalizace opravy a výměny prováděla. Přál bych 

obcím, aby měly vodovod v takovém stavu jako má Olešnice. Pan Slavíček: Požádal bych 

vedení obce, aby požádalo svého bezpečnostního technika, aby se dodržovaly bezpečnostní 

předpisy. Upozorňuji na to, že  zaměstnanci se pohybovali po krajské komunikaci, stavba 

nebyla ohrazena tak, jak by mělo být. Pan starosta: Požádali jsme o součinnost zástupce SÚS, 

kteří byli přítomni značení. Pan Slavíček: Dále se chci zeptat, kdy budou realizovány 

semafory u zdravotního střediska? Nebo ty se vůbec nebudou realizovat? Pan starosta: To je 

pro mě nová informace. Semafory měly být na ul. gen. Čápka, a to jednoznačně dopravní 

inspektorát Policie ČR zamítnul. Pan Slavíček: Kolik stála oprava parkoviště u zdravotního 

střediska? A zda do budoucna se to bude nějak napravovat? Protože dosavadní opravy byly 

provedeny „laicky“. A kdo tu opravu platil? Pan starosta: Opravu uhradila firma ve své režii 

s tím, že upozornila na záležitost, že na základě požadavků některých zastupitelů a majitele 

okolního objektu, nebyl hutněn svah po vrstvách v místech vysázené zeleně. I přes rozšíření 

vjezdu a výjezdu tam někteří řidiči předvedli něco, co se vymyká veškerému chápání. Já sám 

zde vidím jedno technické vylepšení, že do oblouku se dají svodidla. Pan Slavíček: Já to 

vidím jako technický problém samotného parkoviště. To, co tam bylo předtím sice nebylo 

vzhledné, ale neuvědomuji si, že by se tam stal nějaký karambol, ale od té doby, co jsou tam 

ty palisády, jednosměrky…tak jsou tu problémy. Zatím tedy jen poškození majetku města. 
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Pan starosta: Řešili jsem projekt komunikace a chodníku. Tento projekt řešily moudré hlavy, 

nikoliv má, ale projektantů, posuzovaný na SFDI. Zde se hlavně jednalo o chodník. Dříve se 

jednalo o odstavné parkoviště bez chodníku. Nyní opravdu toto parkoviště slouží pacientům 

zdravotního střediska. Pan Slavíček: Nejsem projektant, ale určitě ten chodník šel vést zadní 

částí toho parkoviště. Pan starosta: Dovolte, ale tato záležitost je trochu jako s „křížkem po 

funuse“. Pan Prokopec: Ne, není, protože jsme to navrhovali ve stavební komisi. Ale protože 

to navrhla opozice, tak nikdo to nebere na vědomí. Pan starosta: Znovu opakuji, tato záležitost 

prošla stavebním řízením. Tento projekt neschvalovala ani koalice. Vše zpracoval odpovědný 

projektant. Nechal ji posoudit v rámci řízení v několika stupních. Tento projekt musel projít 

auditní kontrolou na SFDI, abychom obdrželi dotaci. Chápu, že můžeme mít svůj vlastní 

názor, ale prosím, toto je realita. Pan Slavíček: Ovšem zadavatel projektu, když obdržel návrh 

stavení komise, mohl za předpokladu, že mu takové podněty předseda stavební komise předal, 

požádat projektanta o vypracování alternativního návrhu, který by rada zajisté schválila, bez 

ohledu na koalici či opozici.  Pan starosta: My zde stavíme činnost stavební komise na úroveň 

odborného orgánu, ale je to pouze poradní orgán rady. Rada tuto záležitost neprojednávala. 

Komise jako taková není voleným orgánem. Komise je radou jmenovaným orgánem. Rada 

má své kompetence stejně jako má své kompetence i zastupitelstvo. Pan Slavíček: Vy tímto 

říkáte, že stavební komise nemá význam, když si rada rozhodne po svém. Pan starosta: No 

pochopitelně, to je kompetence rady. Pan Prokopec: Takže za tento projekt je zodpovědná 

rada? Pan starosta: Za projekt je jednoznačně zodpovědné zastupitelstvo, které schválilo tento 

projekt, když schválilo rozpočet. Pan starosta upozornil, že na akci „Průtah“ jsme byli 

investory jen z části. Pan Slavíček: Ale investory na parkoviště jsme byli my. Pan starosta: 

Ano. Projektové dokumentace se i během zpracování měnily, ale vždy se jednalo o požadavky 

vyššího orgánu. Pan Prokopec: Zeptám se jinak. Šlo by to parkoviště změnit? Na to nebyla 

dotace. Ve výsledku to bylo vyjmuto z té dotace. Pan starosta: Nebylo to vyjmuto. My jsme 

dostali dotaci na chodníky, na osvětlení přechodů. Podotýkám, že stavba nebyla ještě 

kolaudována. Jestliže jsou tu nějaké připomínky o funkčnosti k této záležitosti, tak bude dobré 

je dát na papír a my tuto záležitost předáme ke kolaudaci stavební firmě, která tuto záležitost 

realizovala. Pan starosta: Vyžádám si písemnou odpověď projektanta k řešení, proč nemohl 

vést chodník na druhé straně a odpověď vám příště přečtu. Pan Prokopec: Mám dotaz k vrtu u 

Ostré Horky. Vzhledem ke klimatické situaci, která tady je, zda bude mít Olešnice na letošek 

dostatek vody. Pan starosta: Tento problém může být v celé zemi. Domnívám se, že 

v Olešnici menší než možná v okolních obcích. V současné chvíli vrty v majetku města mají 

stabilní výšku hladiny vody. Největší problém byl předloni, kdy vyschla Hodonínka. To tady 

nikdo nepamatoval. Což není případ letoška, ale samozřejmě ty prognózy nejsou úplně 

nejlepší. Problém v Olešnici je ale v jiné věci. Pro zásobování obyvatelstva budeme mít vody 

vždy dost, ale je tu jeden velký odběratel vody, který odebírá významnou část vody 

z vodovodu. Pokud by došlo k omezování odběru vody podle zákona má přednost 

obyvatelstvo. Z nového vrtu jsem schopni dostat 15 tis. m3 vody, tj. 1/10 vody, co 

spotřebováváme, ale stále je to zajímavé množství vody, protože je to z jiného zdroje. Hladina 

spodních vod klesá v celé republice. A my na rozdíl od jiných obcí nemáme možnost se 

napojit na nějaké dálkové vodovody. Vždy budeme závislí na spodní vodě čerpané z vrtů. Je 

velkou snahou tuto záležitost řešit i dotačně. Pan Prokopec: Mlékárně se dá nějak omezit 

jejich spotřeba, zastropovat? Pan starosta: To řeší zákon. Pan Slavíček: K GDPR, jak to bylo 
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řešeno v hlášení z 9.4. 2020, kdy se rozhlasem vyhlásí jména dětí, což je vlastně osobní údaj? 

Jak bylo toto ošetřeno? Pan starosta: Bylo to ošetřeno tím, že se tyto děti, respektive jejich 

zákonný zástupce, přihlásily do soutěže s vědomím, že jejich jméno bude zveřejněno. Pan 

Slavíček: Takže písemný souhlas rodičů je? Zastupitelé vedli diskusi o GDPR. Shodli se, že 

město má svého GDPR poradce, pana Nepustila, který se k tomu určitě vyjádří. Pan Člupek: 

Jakým způsobem probíhá výuka ve škole, zda jsou nějaké videokonference? Pan starosta: 

Toto je spíše otázka na vedení školy. Byl jsem účasten na několika školeních Microsoft 

teams. Všechny děti od 5-tého ročníku nahoru, které prošly výukou informatiky, mají svoje 

emailové adresy na přihlášení. Videokonference fungují i v nižších ročnících. Pan Člupek: 

Zda po těžbě na Skalkách bude probíhat nějaká nová výsadba? Pan starosta: Zatím ne. 

V místech, kde probíhá těžba, se nesází. S tím počítá i novela lesního zákona, výsadba je 

možná již do 5-ti let po těžbě. Pan Hirsch: Pod Skalkami byla udělána v roce 2018 nová cesta, 

je poškozená těžbou. Pan starosta: Tento úsek cesty nebyl udělán z dotací. Z dotace byla 

udělána jen část od kaštanů po vrchol poldru. V roce 2001 byla celá cesta zpevněna jako 

součást cyklostezky. Těžbou byla část znehodnocena a povrch nahrazen recyklátem. Po těžbě 

tu bude úplně jiný povrch. Pan Hirsch: Nedávno jsme řešili v zastupitelstvu rozklikávací 

rozpočet. Dával jsem podnět, aby byl podrobnější. Všiml jsem si, že nějaké informace 

přibyly. Tak jsem si ověřil, že to lze. Ještě bych chtěl požádat obec, aby byl rozpočet ve stejné 

podrobnosti, jako je např. v Boskovicích. Máme zde moc věcí nespecifikovaných. Pan 

starosta: Tento detail nebudeme řešit na zastupitelstvu. Prosím, abyste se dostavil na úřad a 

my zjistíme od našeho dodavatele softwaru, jak to funguje. Pan Prokopec: Já bych chtěl 

poprosit radní města, kteří schvalují obsah zpravodaje, který se mi líbí, spoustu fotografií a 

textu. Akorát, že text je někdy kostrbatý. Nešlo by, aby někdo dělal jazykovou korekturu? 

Jsou zde věty bez podmětu a přísudku, chybí tam čárky. Nejsem lingvista, ale je to škoda. Pan 

starosta: Co se týká jazykové korektury, texty prochází 4-5 lidí. Ani v radě nejsou lingvisti. 

Vždy se vše odsouhlasuje pouze z hlediska obsahu, ne formy. Děkuji za tuto připomínku a 

pokusíme se na tuto záležitost zaměřit.  

 

11. Rekapitulace usnesení. 

 Pan místostarosta rekapituloval všechna usnesení.  

12. Závěr 

Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast. 

 

V Olešnici 18. května 2020 

zapsala: S. Večeřová 

Zdeněk Peša      Ověřovatelé:   

        Aleš Prokopec 

  

        

Ludmila Musilová 
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Usnesení  

z 9. zasedání Zastupitelstva města Olešnice ze dne 12. května 2020 

 

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

zřízení), v platném znění schvaluje:  

1. Program 9. zasedání zastupitelstva. 

2. Ověřovatele zápisu: pana Mgr. Aleše Prokopce a Ludmilu Musilovou. 

3. Závěrečný účet města za rok 2019 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením 

Města Olešnice bez výhrad. 

4. Účetní závěrku města k 31.12.2019 na základě předložených dokladů. 

5. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 102.000,- Kč pro FC Olešnice a 

ve výši 77.000,- Kč pro Hastrmánek Olešnice. 

 

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

zřízení), v platném znění neschvaluje: xxx 
 

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 29. až 36. schůze. 

2. Rozpočtová opatření č. 1 k 31.3.2020 a č. 2 k 30.4.2020 na rok 2020 provedená radou 

v podobě předloženého podkladového materiálu.  

3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019. 

4. Rozdělení prostředků z grantového systému města mezi jednotlivé spolky podle 

podkladového materiálu. 

5. Informaci o průběhu investičních akcí a oprav. 

 

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 18. května 2020    

Zapsala: S. Večeřová 


