ZÁPIS
z jednání shromáždění starostů Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43,
konaného dne 11. prosince 2019 v Boskovicích
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1. Úvod, určení ověřovatelů zápisu
2. Aktuální stav příprav stavby
3. Návrh rozpočtu na rok 2020
4. Různé
________________________________________________________________________________
Ad 1) Úvod, schválení programu, schválení ověřovatelů zápisu
Jednání zahájil a přítomné přivítal předseda Svazku a místostarosta města Boskovice Ing. Lukáš
Holík.
Následně byl schválen předložený program jednání.
Usnesení 01/03/19: Shromáždění starostů schvaluje program jednání v předloženém znění.
/ 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se/
Jako ověřovatel zápisu byl navržen MVDr. Zdeněk Wetter, starosta města Kunštát.
Usnesení 02/03/19: Shromáždění starostů schvaluje MVDr. Zdeňka Wettera jako ověřovatele
zápisu ze zasedání shromáždění starostů.
/ 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se/
_____________________________________________________________________________
Ad 2) Aktuální stav příprav stavby
Tajemnice svazku omluvila Ing. Seidelovou z Ředitelství silnic a dálnic, která se nemohla dostavit.
Aktuální informace představil Ing. Sukalovský. V současnosti je zpracována Aktualizace č. 1 ZÚR
JMK, v únoru 2020 předloží Odbor územního plánování a stavebního řádu krajským zastupitelům
ke schválení výběr nejvhodnějších variant u tří záměrů: Troubsko (D1) – Kuřim, Kuřim – Lysice,
Brno-Slatina-obchvat, Slatina-Holubice, zkapacitnění včetně mimoúrovňové křižovatky (MÚK),
varianta s MÚK Rohlenka. Další veřejné projednání s možností připomínkovat aktualizace bude
nejspíše v květnu příštího roku. Pokud vše dobře půjde, je předpoklad schválení a vydání
aktualizace č. 1 zásad do konce volebního období tj. v září 2020.
Preferovaná varianta je S - tedy „nedálnice“ tj „jen silniční varianta“ tj. silnice I. třídy ale se 4
pruhy s max. rychlostí 110 km/h s výjimkou intravilánu a tunelů.
Co se týče stavu příprav MÚK u Kuřimi, tak v září vydal KÚ JMK stanovisko, že není potřeba
„velká“ EIA, toto rozhodnutí však bylo napadeno dvěma spolky.
____________________________________________________________________________
Ad 3) Návrh rozpočtu na rok 2020
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
č. 250/2000 Sb. /zejména jeho třetí části rozpočtový proces/, byl jednotlivým obcím zaslán
v předstihu návrh rozpočtu svazku na rok 2020. K uvedeným návrhům nebyly ze strany občanů
ani shromáždění starostů vzneseny připomínky, shromáždění starostů tak přijalo jednomyslně
usnesení.
Usnesení 03/03/19: Shromáždění starostů schvaluje rozpočet Svazku obcí pro výstavbu rychlostní
komunikace R43 na rok 2020. V rozpočtu je stanoven závazný ukazatel paragraf. Shromáždění
starostů stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být příkazcem operace překročen stanovený
objem jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu 2020. V rámci paragrafů se změna mezi
jednotlivými položkami povoluje. V rámci těchto změn bude prováděno vnitřní rozpočtové
opatření.“

/ 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se/
Úkol:
Starostové členských obcí, kteří k dnešnímu dni nedoručili tajemnici Svazku návrh rozpočtu na rok
2020 opatřený doložkou o vyvěšení na úřední desce obce tak učiní do konce ledna 2020.
O: Drnovice, Lažany, Kunice, Městečko Trnávka, Moravská Třebová, Uhřice, Vanovice, Velké
Opatovice, Víska u Jevíčka, Vísky.
_____________________________________________________________________________
Ad 4) Různé
Závěrem předseda Svazku poděkoval přítomným starostům a popřál klidné prožití vánočních
svátků a vše nejlepší do nového roku 2020.

Přílohy:
- prezenční listina
- návrh rozpočtu na rok 2020
V Boskovicích dne 11. 12. 2019
Zapsala: Ing. Aneta Sedláčková
Zápis ověřil: MVDr. Zdeněk Wetter, v.r.

Ing. Lukáš Holík, v.r.
předseda Svazku

