ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OTASLAVICE
ZE DNE 5.3.2018
Zasedání zastupitelstva obce Otaslavice č. 2 bylo zahájeno v17 hodin starostou obce Markem Hýblem
(dále jen starosta).
Starosta konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, dle prezenční listiny je
přítomno 8 členů zastupitelstva obce(omluven Ing.Drnovský), tudíž je schopno se usnášet.
Zápis z předchozího jednání byl ověřen a ověřovateli podepsán, nebyly proti němu podány námitky.
Jako zapisovatele dnešního zasedání starosta určil Mgr. Boženu Bartošovou.
Z důvodů doručení dalších písemností a žádostí v průběhu lhůty vyvěšení programu zasedání navrhuji,
aby v dnešní programu zasedání byl bod “ Různé“ doplněn o body:
Projednání a schválení dodatku č. 1 ke Stanovám DSO Hanácký venkov
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Otaslavice schvaluje doplnění pořadu jednání o bod:Projednání a
schválení dodatku č. 1 ke Stanovám DSO Hanácký venkov.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 – Návrh byl schválen.

Starosta předložil následující program jednání :
Pořad jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu zasedání
3. Volba návrhové komise.
4. Projednání a schválení výše příspěvku na rok 2018 a veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Otaslavice a
TJ Sokol Otaslavice.
5. Projednání a schválení výše příspěvku na rok 2018 a veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Otaslavice a
Římskokatolickou farností Otaslavice.
6. Projednání a schválení revokace usnesení č.1/XII a XIII.
7. Projednání a schválení vypsání opakovaného výběrového řízení na akci „Rekonstrukce komunikace
pod bytovkou Otaslavice“.
8. Projednání a schválení Kupní smlouvy mezi obcí Otaslavice a firma MEVA-Ostrava, s.r.o.
IČ:64088707 na akci „Výstavba sběrného dvora pro obec Otaslavice – technologická část“.
9. Projednání a schválení Pachtovní smlouvy mezi obcí Otaslavice a společností CROPAGRO s.r.o.
10. Projednání informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí a měst.
11. Projednání a schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Otaslavice a společností
STAVBROS s.r.o.
12. Projednání a schválení rozpočtového opatření č.3 na rok 2018.
13. Projednání a schválení navýšení finančního příspěvku ZŠ a MŠ v Otaslavicích na rok 2018.
14.Různé15. Diskuze
16. Usnesení a závěr
K programu jednání nebyly vzneseny připomínky, hlasovalo se o přijetí programu.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Otaslavice schvaluje pořad jednání, dle předneseného návrhu.
Výsledek hlasování: Pro8 Proti 0 Zdrželi se 0 – Návrh byl přijat.
3.Starosta navrhl jako členy návrhové komise Miloslava Ježka a Ctibora Řehulku, o návrhu, který
prošel bez připomínek, nechal hlasovat.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Otaslavice schvaluje návrhovou komisi ve složení Miloslav Ježek
a pan Ctibor Řehulka.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 –Návrh byl přijat.
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce Františka Kopu a
Ing.Josefa Kalába. Návrh prošel bez připomínek, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Otaslavice schvaluje jako ověřovatele zápisu z veřejného
zasedání Františka Kopu a Ing. Josefa Kalába
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 – Návrh byl přijat.
4. Starosta předložil k projednání a schválení výši příspěvku na rok 2018 a veřejnoprávní smlouvu mezi
obcí Otaslavice a TJ Sokol Otaslavice.Ing. Sokol a Miloslav Ježek upozornili na svůj střet zájmů, jelikož
jsou zároveň statutárními zástupci TJ Sokol Otaslavice. Z řad přítomných nebyly vzneseny připomínky
ani dotazy, starosta nechal o návrhu hlasovat.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Otaslavice schvaluje :
a) příspěvek TJ Sokol Otaslavice ve výši 200 000 Kč na rok 2018,
b) schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace TJ Sokol Otaslavice na rok 2018 a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti0 Zdrželi se 0 - Návrh byl přijat.
5. Starosta jako další bod jednání předložil zastupitelům k projednání a schválenívýši příspěvku na rok
2018 a veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Otaslavice a Římskokatolickou farností Otaslavice. Návrh
prošel bez připomínek, starosta nechal hlasovat.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Otaslavice schvaluje :
a) příspěvek Římskokatolické farnosti Otaslavice ve výši 150 000 Kč na rok 2018,
b) schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Otaslavice na rok
2018 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro8 Proti 0 Zdrželi se 0 - Návrh byl přijat.
6.Starosta předložil k projednání a schválení revokace usnesení č.1/XII a XIII ze dne 6.2.2018.Uvedl,
že důvodem revokace usnesení je odstoupení vybraného dodavatele stavby od smlouvy.

Ing. Palát vznesl dotaz, zda nebylo možné oslovit v pořadí druhou firmu. Starosta vysvětlil, že tato
možnost nebyla v zadávací dokumentaci uvedena. Ing. Kaláb vznesl připomínku, která se týkala
posunutí termínu výstavby komunikace pod bytovkou. Starost potvrdil, že termín předpokládané
výstavby komunikace se z uvedených důvodů posune, ale i tak by měla být komunikace dokončena
ještě v letošním roce. Ctibor Řehulka vystoupil s návrhem na odložení výstavby komunikace a tuto
zařadit na program spolu s výstavbou komunikace v části obce Trávník. Starosta reagoval na tuto
skutečnost s tím, že na akci je vázána přeložka telekomunikační sítě a je požádáno o dotaci pro letošní
rok. Z tohoto důvodu je nutné realizovat stavbu ještě v letošním roce. Jiné připomínky nebyly vzneseny,
starosta nechal o návrhu hlasovat.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Otaslavice :
a)Bere na vědomí písemné sdělení dodavatele ze dne 14.2.2018 FCC Prostějov s.r.o. o odstoupení od
smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce komunikace pod bytovkou Otaslavice“.
b) Schvaluje revokaci usnesení č.1/XIII ze dne 6.2.2018.
Výsledek hlasování: Pro 8Proti 0 Zdrželi se 0 - Návrh byl přijat.
7. Starost předložil k projednání a schválenívypsání opakovaného výběrového řízení na akci
„Rekonstrukce komunikace pod bytovkou Otaslavice“. Uvedl, že vítězná firma odstoupila od smlouvy,
proto doporučuje vypsat opakované výběrové řízení. Návrh prošel bez připomínek, starosta nechal
hlasovat.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Otaslavice schvaluje :
a) Zadávací dokumentaci zakázky malého rozsahu na stavební práce.: „Rekonstrukce
komunikace pod bytovkou Otaslavice“.
b) Vypsání opakovaného výběrového řízení na akci „Rekonstrukce komunikace pod bytovkou
Otaslavice“.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 1 (Ctibor Řehulka) - Návrh byl
přijat.
8.Jako další bod jednání předložil starosta kprojednání a schválení Kupní smlouvu mezi obcí Otaslavice
a firmou MEVA-Ostrava, s.r.o. IČ:64088707 na akci „Výstavba sběrného dvora pro obec Otaslavice –
technologická část“. O návrhu nechal starosta hlasovat.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Otaslavice schvaluje Kupní smlouvu mezi obcí Otaslavice a
firmou MEVA-Ostrava, s.r.o. IČ:64088707 na akci „Výstavba sběrného dvora pro obec Otaslavice –
technologická část“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8Proti 0 Zdrželi se 0 - Návrh byl přijat.
9. Dalším bodem jednání bylo projednání a schválení Pachtovní smlouvy mezi obcí Otaslavice a
společností CROPAGRO s.r.o.Jedná se o adresný záměr na pacht pozemku v k.ú. Dobrochov. Návrh
prošel bez připomínek, starosta nechal hlasovat.

Návrh na usnesení:Zastupitelstvo obce schvaluje Pachtovní smlouvu mezi obcí Otaslavice a
společností CROPAGRO s.r.o.a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 - Návrh byl přijat.
10. Starosta předložil k projednání informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí
a měst.K uvedenému bodu podal informaci Ing. Sokol, který sdělil, že Olomoucký kraj se problematikou
odpadů intenzivně věnuje a chystá možnost zapojení se obcí do nově vznikající společnosti na likvidaci
odpadu. Vstup obcí do této společnosti bude dobrovolný. Jelikož již nebyla žádná připomínka, nechal
starosta hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Otaslavice :
a) bere na vědomí informaci o riziku navýšení nákladů obce Otaslavice na odpadové hospodářství,
v případě prosazení nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích
poplatků. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno
formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného pro schválení nových evropských
odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy ČR.
b) schvaluje nesouhlas s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady
obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 - Návrh byl přijat.
11.Starosta předložil k projednání a schválení dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi obcí Otaslavice a
společností STAVBROS s.r.o. Dodatkem smlouvy se posouvá termín dokončení bytů Komárkovo
z důvodu změny stavebního postupu. Starosta uvedl, že bylo nutné strhnout stropy.K předloženému
návrhunebyly vzneseny z řad přítomných připomínky, starosta nechal hlasovat.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Otaslavice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí
Otaslavice a společností STAVBROS s.r.o. a pověřuje starostu podpisem dodatku.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0- Návrh byl přijat.
12. Jako další bod jednání předložil starosta k projednání a schválení rozpočtového opatření č.3 na rok
2018 a předal slovo Františku Kopovi. K předloženému rozpočtovému opatření nebyly vzneseny
připomínky a starosta nechal hlasovat.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Otaslavice schvaluje rozpočtové opatření č.3 na rok 2018 dle
předneseného návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 - Návrh byl přijat.
13.K projednání a schválení předložil starosta návrh na navýšení finančního příspěvku ZŠ a MŠ v
Otaslavicích na rok 2018.Uvedl, že k navýšení finančních prostředků dochází z důvodu nutnosti pokrytí

rozšířených úvazků kuchařky a uklízečky. Připomínky ani dotazy nebyly vzneseny, starosta nechal
hlasovat.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Otaslavice schvaluje navýšení finančního příspěvku Základní
škole nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřské škole v Otaslavicích o částku 70 000 Kč na rok
2018.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0- Návrh byl přijat.
14. Různé
Projednání a schválení dodatku č. 1 ke Stanovám DSO Hanácký venkov.Jedná se o rozšíření předmětu
činnosti v souvislosti s novým nařízením EU o ochraně osobních údajů. Vztahuje se i na Základní i
mateřskou školu. O návrhu, nechal starosta hlasovat.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Otaslavice schvaluje dodatek č.1 ke Stanovám DSO Hanácký
venkov a pověřuje starostu podpisem dodatku.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 - Návrh byl přijat.
15. Diskuse
Do diskuse nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
16. Usnesení a závěr. Rekapitulace usnesení.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno 17:40.
Zapsala: Mgr. Božena Bartošová
V Otaslavicích dne 5.3.2018
………………………………
František Kopa
ověřovatel zápisu

starosta obce

...............................................
Ing. Josef Kaláb
ověřovatel zápisu

..............................................
Marek Hýbl

