ZÁPIS
O PRŮBĚHU TŘINÁCTÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA
KONANÉHO DNE 7. ZÁŘÍ 2016 OD 19 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
OBECNÍHO ÚŘADU OSTRATA

PŘÍTOMNI: Ing. Vladimír Divilek, Radek Hudeček, Ing. Miroslav Gargulák, Mgr. Hana
Juříková Florová, Arnošt Horák, Zdeněk Juřík, Ing. Ludmila Šmeidlerová
Omluveni: Karel Krátký
Hosté: Ing. Jakub Černoch (ředitel TS Zlín), Ing. Jan Rochovanský (ved. obch. úseku), 4
spoluobčané
PROGRAM:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Projednání projektu Čisté Zlínsko za účasti ředitele TS Zlín, s.r.o., Ing. Čerrnocha
4. Projednání a schválení dokumentů krizového plánu
5. Projednání a schválení žádosti MAS Vizovicko a Slušovicko o prominutí půjčky
6. Projednání a schválení OZV o ochraně nočního klidu
7. Projednání a schválení nákupu účetního systému KEO
8. Projednání a schválení návrhu rozpočtového opatření č. 2/2016
9. Výběr dodavatelů na stavbu altánu
10. Projednání záměru na prodej obecního pozemku
11. Různé - informace
12. Diskuse
13. Závěr

Zahájení zastupitelstva
Starosta Ing. Gargulák zahájil třinácté veřejné zasedání zastupitelstva a přivítal
přítomné občany a zastupitele.
Ing. Gargulák konstatoval, že informace o konání zasedání a program byly zveřejněny
na fyzické i elektronické úřední desce Obecního úřadu Ostrata a to nejméně sedm dní
přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 7 z 8 členů
zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášení
schopné.
Zápis ze 12. zasedání zastupitelstva byl ověřen schválenými ověřovateli a zveřejněn
na úřední desce a na webu – nebyly vzneseny připomínky.
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K bodu 1:
Zvolení ověřovatelů a zapisovatele
Ing. Gargulák navrhl jako zapisovatele Mgr. Hanu Juříkovou Florovou a ověřovatele
Ing. Vladimíra Divilka a Radka Hudečka.
USNESENÍ Č. 13.1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo Mgr. Hanu Juříkovou
Florovou za zapisovatelku a Radka Hudečka a Ing. Vladimíra Divilka za ověřovatele.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu 2:
Schválení programu
Ing. Miroslav Gargulák předložil ke schválení program, jak byl zveřejněn na úřední
desce. Současně navrhl doplnění o projednání aktuálních požadavků – doplnění
krizového plánu a záměr na prodej obecního pozemku.
USNESENÍ Č. 13.2: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo program zasedání dle
zveřejněného návrhu rozšířeného o body:
- Projednání a schválení dokumentů krizového plánu – jako bod č. 4
- Projednání záměru prodeje obecního pozemku
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Schváleno

K bodu 3:
Projednání projektu Čisté Zlínsko
Zastupitelstvo využilo nabídky ředitele TS Zlín, s.r.o., Ing. Černocha, na představení
projektu a zodpovězení dotazů zastupitelů i občanů.
Ředitel Ing. Černoch a vedoucí obchodního úseku Ing. Rochovanský vysvětlili důvody
k řešení systému sběru odpadu projektem Čisté Zlínsko a vysvětlili základní
mechanismus fungování a ekonomiky projektu. Zdůraznili, že účast v projektu je zcela
dobrovolná, rozhodnutí o účasti či vystoupení je plně v kompetenci obcí,
nepředstavuje žádná rizika sankcí. Byly zodpovězeny dotazy zastupitelů i občanů.
USNESENÍ Č. 13.3: Zastupitelstvo obce Ostrata bere na vědomí informace
k objasnění základních principů fungování projektu Čisté Zlínsko a bude se nadále
ucházet o účast v projektu.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.

Schváleno.
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K bodu 4:
Projednání a schválení dokumentů krizového plánu
Ing. Gargulák a Ing. Plachý vysvětlili důvody pro aktualizaci a doplnění krizového
plánu a oblasti, kterých se to týká.
Ing. Gargulák seznámil se zněním aktuálního Přehledu možných ohrožení na katastru
obce Ostrata.
USNESENÍ Č. 13.4: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje Přehled
možných ohrožení na katastru obce Ostrata.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.

Schváleno.

K bodu č. 5:
Projednání žádosti MAS Vizovicko a Slušovicko o prominutí půjčky z r. 2011
Zastupitelstvo projednalo žádost MAS Vizovicko a Slušovicko o prominutí půjčky
z r. 2011 ve výši 10332 Kč. V r. 2011 byla poskytnuta ze strany MAS významná
podpora v přípravě a v realizaci projektu Volnočasové dřevostavby pro obec Ostrata,
proto lze žádost akceptovat.
USNESENÍ Č. 13.5: Zastupitelstvo obce Ostrata akceptuje žádost MAS a schvaluje
prominutí půjčky ve výši 10332 Kč z r. 2011 poskytnuté obcí pro MAS Vizovicko
a Slušovicko.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.

Schváleno.

K bodu č. 6:
Projednání a schválení návrhu Obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního
klidu
Ing. Gargulák vysvětlil důvody pro zpracování a předložení návrhu obecně závazné
vyhlášky k ochraně nočního klidu, která by měla nabýt dle zákona platnosti k 1. 10.
2016. Návrh obdrželi zastupitelé v dostatečném předstihu, proto nebyl čten v plném
znění. Termíny pro výjimky byly proti návrhu doplněny o červnovou noc,
červencovou noc a srpnovou noc.
V diskusi zaznělo, že nový zákon v podstatě nic neřeší, protože obecně závazná
vyhláška nemůže postihnout aktuální potřeby, ale jenom dlouhodobě plánované.
Odpovědnost za rušení nočního klidu přechází u neplánovaných akcí z obce, jak tomu
bylo dosud, přímo na aktéry.
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USNESENÍ Č. 13.6: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2016 o ochraně nočního klidu dle předloženého návrhu doplněného
o termíny výjimek: červnová noc, červencová noc a srpnová noc.
Pro: 6, proti: 1, zdržel se: 0.

Schváleno.

K bodu č. 7:
Projednání a schválení nákupu účetního systému KEO
Pro účetní evidenci byl dosud používán systém Gordic, ale redukován jen na moduly
účetnictví a majetek. Pro ostatní oblasti (pokladna, mzdy, poplatky, fakturace, banka
apod.) byly používány excelové tabulky, demoprogramy a ruční přepisování. Údržba
a aktualizace systému byla při tom značně nákladná – kolem 15 tis. Kč ročně.
Na základě četných doporučení v závěrech kontrol a konzultace na okolních obecních
úřadech obcí obdobné velikosti jsme dospěli k názoru, že přejdeme na systém KEO se
všemi využitelnými integrovanými moduly, kde je roční údržba paušalizována
celkovou částkou 6 tis. Kč. Pořizovací náklady jsou asi 30 tis. Kč vč. DPH.
Očekáváme zkvalitnění práce se systémem i použitelnější výstupy.
USNESENÍ Č. 13.7: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje nákup účetního systému
KEO vč. integrovaných modulů účetnictví, pokladny, fakturace, majetek, banka,
poplatky a spisové služby.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.

Schváleno.

K bodu č. 8:
Projednání a schválení návrhu rozpočtového opatření
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 2/2016, kde se doporučuje
upravit rozpočet obce na r. 2016 v následujících položkách:
-

Pol. 4116 Neinv. transfery ze SR
zvýšení o 157 500,- Kč
na základě podkladu dodaného z ekonomického oddělení Úřadu práce

-

Pol. 6409 Ost. neinv. transfery
příspěvek na činnost mikroregionu a MAS

zvýšení o

19 400,- Kč

USNESENÍ Č. 13.8: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje návrh
rozpočtového opatření č. 2/2016.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.

Schváleno.
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K bodu č. 9:
Výběr dodavatelů na stavbu altánu
Zastupitelé obce byli seznámeni s nabídkami firem na dodání horní stavby altánu.
Firma Fredos

52800 Kč bez klemp. prvků

Firma Dřevostavby Zámečník

52300 Kč vč. klemp. Prvků

Firma PM

83284 Kč

USNESENÍ Č. 13.9: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje zadání
zakázky na horní stavbu altánu firmě Dřevostavby Zámečník.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.

Schváleno.

Poptávka na cenové nabídky na spodní stavbu se setkala s malým zájmem firem,
protože v době značného vytížení stavařů je zakázka s očekávanou celkovou cenou
do 50 tis. nezajímavá. Cenovou nabídku nakonec přislíbily 3 firmy, ale dosud dodala
pouze 1 – firma Pavelka. Cenová nabídka je na cenu 41 tis. Kč vč. DPH. Tato firma
jako jediná akceptovala termín finalizace – nejpozději do 10. září.
USNESENÍ Č. 13.10: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje zadání
zakázky na spodní stavbu altánu firmě Pavelka.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.

Schváleno.

K bodu 10:
Projednání záměru na prodej obecního pozemku
Byla projednána žádost p. Ing. Ladislava Krajči o prodej obecního pozemku – parcely
č. 460/2 o rozloze 1 m2, která se nachází pod rohem jeho budovy v areálu bývalé
farmy zemědělského družstva.
USNESENÍ Č. 13.11: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje záměr
na prodej parcely 460/2 o výměře 1 m2 p. Ing. Ladislavovi Krajčovi. Ukládá starostovi
zajistit další kroky k realizaci prodeje v případě, že ke zveřejněnému záměru nebudou
vzneseny připomínky.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.

Schváleno.
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K bodu 11:
Různé - informace
Místostarosta p. Arnošt Horák informoval o fungování kompostárny. Kapacita
kompostárny je na hranici, budeme muset omezit svozy z některých obcí. Stále častěji
se objevují stížnosti občanů Hvozdné na nepříjemný charakteristický zápach v okolí
kompostárny.
Ing. Gargulák podal stručnou informaci o probíhající rekonstrukci požární zbrojnice
a objektu bývalé vodárny.
Starosta informoval o vytváření nedovolené skládky stavebního odpadu pod lesem
Hájky u hlavní silnice. Vytváří se tím nedovolený výjezd na silnici v místě omezeného
výhledu s rizikem vážné dopravní nehody. Vyzývá občany ke sledování, o pomoc
k identifikaci pachatelů a k pomoci při zamezení dalšího rozšíření.
Stav silnice od Hvozdné přes Ostratu až do lesa v Boří je špatný, obec žádala
Ředitelství silnic zlínského kraje o řešení, o doplnění plánu o opravu tohoto úseku.
Odpovědí bylo, že oprava není v plánu na rok 2016 mimo oprav poškození po zimě.
Na opakovaný požadavek nebylo odpovězeno. Budeme nadále urgovat.
Dnes proběhl svoz nebezpečného odpadu. Protože se objevily v připraveném odpadu
i věci patřící do objemného odpadu, bude v týdnu před hody uspořádán sběr
objemného odpadu – přesný termín bude včas dán na vědomí.

K bodu 12:
Diskuse
Místostarosta p. Horák informoval o zkušenostech a problémech z pronajímání sálu
kulturního domu z posledního období. Proto doporučuje, aby sál nebyl pronajímán
osobám, které nemají trvalé bydliště v Ostratě. Nebudou tolerovány ani případy
zprostředkovaného pronájmu osobám z Ostraty pro osoby z jiných obcí, bez ohledu
na příbuzenský či jiný vztah. Důvodem je konstatování, že finanční ani jiné přínosy
z pronájmu cizím většinou nevyváží problémy a náklady s takovým pronájmem
spojené. V diskusi byl tento názor podpořen.
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K bodu 13:
Závěr
Starosta poděkoval zastupitelům i všem přítomným spoluobčanům za účast a aktivitu
v jednání i v diskusi a zasedání ukončil.

Zapsala:

Mgr. Hana Juříková Florová
Ověřil:

Ing. Vladimír Divilek
Radek Hudeček

Starosta:

Ing. Miroslav Gargulák
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