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Zasedání zastupitelstva konaného dne 13.8.2020 se zúčastnili: 

členové zastupitelstva MČ: Uvíra F., Ulrich R., Zalibor. P., Curylo P., Holuša, Pomp P., 

Škrobánek M. 

 Počet: 7 

Omluven:  - 

 

Začátek zasedání v 18:30 hod. 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení. 

2. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele 

3. Přednesení a schválení programu 

4. Kontrola plnění usnesení, zpráva finančního a kontrolního výboru 

5. Zpráva o činnosti ÚMČ Vlaštovičky 

6. Čerpání rozpočtu 2020 

7. Návrh rozpočtu na rok 2021 – členění na běžné a kapitálové výdaje 

8. Diskuse a závěr 

 

 

 

1. Zahájení 

Starosta (předsedající) zahájil zasedání zastupitelstva Městské části Vlaštovičky a přivítal 

přítomné členy ZMČ, ostatní občany a prohlásil dnešní zasedání za usnášení schopné - je 

přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 členů zastupitelstva (§ 92 odst. 3 

zákona o obcích). 

 

  

2. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele  

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Petra Curylo a Petra Zalibora, zapisovatelem 

zápisu Ing. Kateřinu Vitáskovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal starosta možnost 

vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. 

 

ZMČ 
108/12/2020  

Zastupitelstvo městské části 

volí 
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 ověřovatele zápisu ze 12. zasedání zastupitelstva městské části konaného dne 13.8.2020 

a) Petr Curylo 

b) Petr Zalibor. 

 
1. volí  

 
zapisovatele zápisu 12. zasedání zastupitelstva městské části konaného dne 13.8.2020,  

Ing. Kateřinu Vitáskovou. 
 
 

      Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2  Usnesení: PŘIJATO 

 

 

3.   Přednesení a schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s programem dnešního zasedání, v souladu s pozvánkou 

předanou členům zastupitelstva a zveřejněnou na úřední desce. Předsedající se dotázal, 

zda-li má někdo nějaký jiný návrh na zařazení do dnešního zasedání. Nikdo se nepřihlásil 

s návrhem bodu na zařazení do programu. 

 

      ZMČ 109/12/2020 
 

Zastupitelstvo městské části 

 

      program 12.  zasedání zastupitelstva městské části konaného dne 13.8.2020. 

 

     Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0  Usnesení: PŘIJATO 

 
 

4.   Kontrola plnění usnesení, zpráva finančního a kontrolního výboru 

Předsedající informoval o plnění usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva, to je z 

11. ZMČ ze dne 18.5.2020. Všechny body usnesení byly splněny.  

Předsedající informoval, že obecní pracovníci budou hlídat vzrůst zeleně na předzahrádce 

před Holosem, případně zeleň zastřihnou. 

Finanční výbor nepředložil zprávu k projednání. 

Člen kontrolního výboru, pan Rudolf Král, požádal o zasílání usnesení a zápisu na email. 

 

 

ZMČ 109/12/2020  

Zastupitelstvo městské části 

 
bere na vědomí plnění usnesení z 11. zasedání zastupitelstva městské části konaného dne 
18.5.2020, informace finančního a kontrolního výboru 
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5.  Zpráva o činnosti ÚMČ Vlaštovičky 

Předsedající informoval přítomné o činnosti ÚMČ Vlaštovičky: 

- Předsedající se vyjádřil ke stavu výstavby hasičárny, informoval, že příští týden bude 

provedena fasáda. Dále informoval, že z iniciativy města, naší MČ a stavební firmy, 

bude otevření hasičárny o měsíc posunuto na konec října či začátek listopadu, a to 

z důvodu vydatných dešťů a potřebě řádného proschnutí stavby (dodržení 

technologických postupů).  

- Informoval o pokládce dlažby za hospodou (v rámci realizace ČOV). 

- Informoval o dlažbě u hasičárny (záliv) – v rámci realizace hasičárny, financováno tedy 

městem. 

- Sdělil, že u hasičárny bude umístěna socha Sv. Floriána. 

- Informoval ohledně projektu biokoridoru, který je směrem na Jamnici na spojce 

rozdělující katastr Vlaštoviček a Milostovic, proběhly schůzky i s majiteli daných 

pozemků – zemědělci jsou nyní ve výpovědi, nesmí již provádět na podzim výsadbu 

tak, aby bylo vše připraveno k předání pozemků. Dále dojde k zaměření  geodetem 

(placen městem), výsadbě jetele (krmivo pro zvěř). Výsadba stromků proběhne 

v etapách dle dotací. Včelaři požádají o dotaci v rámci dotačního programu EVVO na  

výsadbu části biokoridoru. Biokoridor bude osazen různou skladbou dřevin (ovocné 

stromy, keře..) se zachováním vjezdů na pozemky.    

- Informoval, že ohledně vyjádření se ke stavu lípy (rozvětvená, nebezpečná) před 

firmou pana Hona, byl osloven dendrolog a dle jeho doporučení bude následně řešeno.  

- V rámci ČOV připoměl nutnost napojení domácností do konce roku 2020. V případě, 

že by se do daného termínu někdo nenapojil, ztrácí nárok na dotaci. Sdělil, že je třeba 

provádět fotodokumentaci přípojek před zasypáním. Sdělil, že pro potřebu připojení 

k SMVaK je třeba mít zhotoven projekt a sepsán Protokol o připojení. Občanům bude 

opětovně zasláno telefonní číslo na projektanta. 

- Uvedl, že se bude zajišťovat ukázka – přednáška o fungování ČOV. 

- Dále informoval, že byl urgován projektant ohledně realizace střechy na hospodě. 

- Sdělil, že byla plánována brigáda na úpravu dětského hřiště, která se však díky 

opatřením proti koronaviru, nekonala. Brigáda je však stále v plánu, barvy jsou již 

nakoupeny, o dalším termínu budou občané informováni. 

- Sdělil, že 29.8. proběhnou dožínky, sponzorované zemědělci s ukázkou zemědělské 

techniky, opět s cenou 10,- Kč na vše  – cena 10,- Kč s ohledem na poděkování 

občanům Vlaštoviček za hlučný provoz zemědělské techniky během roku. 

- Dále sdělil, že 19.9.2020 se bude konat Vinobraní. 

- Informoval, že je osloven projektant ohledně realizace chodníků – chodník Jamnická, 

chodník Jarkovická, nově dnes vyvstal požadavek paní D.K. na realizaci chodníku na 
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ulici U Pikule. Zastupitel, pan Petr Zalibor, se dotázal, zda je možno chodníky 

realizovat svépomocí. Jakmile bude známa cena, bude rozhodnuto.  

 

ZMČ 110/12/2020 

  

Zastupitelstvo městské části 

 

bere na vědomí  

 

zprávu o činnosti ÚMČ Vlaštovičky. 

 

 

6. Čerpání rozpočtu 2020 

Pan místostarosta seznámil přítomné s čerpáním rozpočtu, a to od minulého zasedání 

zastupitelstva, konaného dne 18.5.2020.  Pan místostarosta sdělil, že z rozpočtu 2020 

zbývá 2 152 tis. Kč, což činí 49% rozpočtu 2020.  

 
ZMČ 111/12/2020 

  

Zastupitelstvo městské části  

 

bere na vědomí 

 

čerpání rozpočtu 2020. 

 

 

7. Návrh rozpočtu na rok 2021 – členění na běžné a kapitálové výdaje 

 

Předsedající informoval o výši rozpočtu na rok 2021 – 3.455.000,- Kč a potřebě rozdělení 

na běžné a kapitálové výdaje. 

Pan starosta navrhuje rozčlenit danou částku následovně, a to s dovětkem, že se nejedná 

o závazný ukazatel: 

1) 1.000.000,- Kč na kapitálové výdaje ODPA 6409 POL 6901 

2) 2.455.000,- Kč běžné výdaje 6409 POL 6901 

- z toho 20.000,- Kč finanční dary: 
- Mysliveckému spolku Opavice, z.s. IČ 71231056, finanční dar ve výši 

12.000,- Kč, 
- Českému svazu včelařů, z.s., základní organizace Stěbořice, IČ 75067871, 

finanční dar ve výši 3.000,- Kč, 
- Holosu, z.ú., IČ 26639866, finanční dar ve výši 5.000,- Kč 
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Paní V.M. vznesla dotaz, zda spolky sami o dotaci žádají, či ji dostávají automaticky každý 

rok. Předsedající sdělil, že si dané spolky zažádali jednou a zastupitelstvo je nadále finančními 

dary v činnosti podporuje opakovaně. Uvedl, že včelaři jsou dlouhodobě na stejné částce, 

Mysliveckému sdružení se částka navyšovala, spolku Holos snížila. K návrhu poskytnutí 

finančních darů daným spolkům v rámci rozpočtu na rok 2021, předsedající sdělil, že návrh 

výše finančních darů byl navržen dle rozhodnutí zastupitelstva v loňském roce, navrženou výši 

je možno, před schválením znění smlouvy, změnit.   Předsedající sdělil, že hasiči mají 

v rozpočtu obce samostatnou kapitolu. Předsedající dále uvedl činnosti jednotlivých spolků.  

 

ZMČ 112/12/2020  
 
Zastupitelstvo městské části 
 
 
schvaluje 
 
Rozčlenění rozpočtu na rok 2021 v celkové výši 3.455.000,- Kč, s dovětkem, že se nejedná o závazný 

ukazatel, následovně: 

1)  1.000.000,- Kč na kapitálové výdaje ODPA 6409 POL 6901 

2) 2.455.000,- Kč na běžné výdaje ODPA 6409 POL 6901 

z toho 20.000,- Kč finanční dary: 

Mysliveckému spolku Opavice, z.s. IČ 71231056, finanční dar ve výši 12.000,- Kč, 

Českému svazu včelařů, z.s., základní organizace Stěbořice, IČ 75067871, finanční dar ve výši 3.000,- 

Kč,Holosu, z.ú., IČ 26639866, finanční dar ve výši 5.000,- Kč 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0  Usnesení: PŘIJATO 

 

 

8. Diskuse a závěr 

Zastupitel, pan Marek Škrobánek, se dotázal, zda je v projektu nové střechy na hospodu 

zahrnuta i pergola. Pan starosta sdělil, že ano, na nynější pergole bude nová střecha. 

V novém projektu je rovněž počítáno se zbouráním příčky mezi zadní místností, směrem na 

hřiště budou nová okna, prostor bude tak zvětšen pro pořádání větších akcí. Rozpočet na 

nový projekt není ještě znám. 

Pan A.F. se dotázal na náklady vynaložené na hudbu v rámci Cyrilometodějské slavnosti. Pan 

starosta informoval o výši nákladů, člen kontrolního výboru, pan Rudolf Král sdělil, zda by bylo 

možno mít jinou kapelu za nižší cenu. Pan starosta zdůraznil, že daná cena zahrnuje i 

poskytnutí zastřešeného pódia a ozvučení, a to i během odpoledního programu; nicméně 

uvedl, že kdyby měl někdo z občanů podnět na jinou kapelu obdobné kvality včetně zajištění 
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pódia a ozvučení, změně je otevřen. Pan starosta prezentoval námět občana, a to vystavět 

pódium na hřišti (místo křovin za basketbalovým košem), využitelné jak pro Cyrilometodějskou 

slavnost, tak i jiné akce. Zastupitel, pan René Ulrich, sdělil, zda je vybudování pódia, 

vzhledem k potřebě pravidelné údržby (dřeva, elektroinstalace) pro využití na cca 2 akce 

v roce, efektivní. Člen kontrolního výboru, pan Rudolf Král sdělil, zda není kapela Špekband 

pro tak malé publikum, příliš nákladná. Pan starosta sdělil, že letos bylo naopak lidí nebývale 

mnoho, zdůraznil výši nákladů na zajištění hudební produkce prostřednictvím předchozího 

poskytovatele (cena mnohem vyšší, komunikace špatná, museli jsme pomáhat s montáží a 

sklízením pódia). Uvedl, že cena kapely Špekband včetně zajištění pódia a ozvučení, i během 

odpoledního programu, je vzhledem k poskytované kvalitě velmi příznivá, nicméně opět 

zdůraznil, že se změně nebrání, v případě zajištění někoho v obdobné cenové kvalitě a ve 

stejné kvalitě produkce. 

Pan A.F. vznesl nápad, zda by nebylo možno vystavět pódium z návozu hlíny. Vzhledem 

k tomu, že pódium by bylo zapotřebí zastřešené a s bočním a zadním krytím, je tento nápad 

nerealizovatelný.  

Pan A.F. se dále dotázal, zda by bylo možné umístit k rybníku v Dolinách zábranu, z důvodu 

zvýšeného rizika pádu vozidel do něj (velký teplotní výkyvy mezi Dolinou a Vlaštovičkama). 

Umístění zábrany není v plánu. 

Zastupitel, pan Marek Škrobánek navrhl umístit pletivo na asfaltový kurt (na straně k ulici U 

Pikule) ve výši alespoň 1,30 m. 

Předsedající sdělil, že na hřišti je již udělán jeden sloup v rámci veřejného osvětlení, budou 

zde dvě lampy, a to na hřiště a na parkoviště (zajištění osvětlení rovněž v případě konání akcí) 

– ostatní sloupy budou do konce roku (ulice U Pikule), bude umístěno před lípami. Vzhledem 

k výstavbě nového domu p. Hrbáče a rozparcelování okolních pozemků pro budoucí záměr 

výstavby nových domů v dané lokalitě, kde je počítáno i s cestou, dojde k umístění sloupu 

v místech tak, aby nevadil cestě ani novému domu. 

 

Zasedání ukončeno v 19.05 hod. 

 

ZMČ 113/12/2020  Diskuse a závěr 

 

Zastupitelstvo městské části 
 

1. bere na vědomí 
 
 

diskusní příspěvky. 
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       René Holuša      Petr Zalibor 

           starosta 

 

 

     Ferdinand Uvíra     Petr Curylo 

       místostarosta  

 

 

 

 

 


