ZÁPIS
O PRŮBĚHU PATNÁCTÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA
KONANÉHO DNE 22. ÚNORA 2017 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, Karel Krátký
Omluveni: Ing. Ludmila Šmeidlerová
Hosté: 7

Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Projednání výroční zprávy o svobodném přístupu k informacím za r. 2016
4. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – E.ON
5. Projednání smluv o zřízení věcného břemene u technického zázemí
6. Projednání a schválení žádostí o poskytnutí finančních příspěvků
7. Projednání a schválení návrhu na úpravu odměn zastupitelů
8. Jmenování inventarizační komise pro inventarizaci za rok 2016
9. Projednání návrhu plánu inventarizace majetku obce
10. Projednání a schválení záměru prodeje obecního pozemku
11. Zajištění výstavy Nevšední podoby proutí
12. Informace, aktuality
13. Diskuse
14. Závěr
K bodu 1:
Zahájení zastupitelstva
Starosta Ing. Gargulák zahájil patnácté 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 14. zasedání zastupitelstva byl ověřen schválenými ověřovateli a zveřejněn
na úřední desce a na webu.
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Zvolení ověřovatelů a zapisovatele
Ing. Gargulák navrhl jako zapisovatele Mgr. Hanu Juříkovou Florovou a ověřovatele
Ing. Vladimíra Divilka a Radka Hudečka.
USNESENÍ Č. 15.1: 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 bod „Projednání a schválení záměru na prodej
obecního pozemku“. Důvodem zařazení je obdržení žádosti o odkup obecního
pozemku po zveřejnění programu.
USNESENÍ Č. 15.2: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo program zasedání dle
zveřejněného návrhu rozšířeného o bod Projednání a schválení záměru prodeje
obecního pozemku.
Pro: 6, proti: 1, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu 3:
Projednání a schválení výroční zprávy o svobodném přístupu k informacím za r. 2016
Ing. Gargulák seznámil přítomné s výroční zprávou o svobodném přístupu
k informacím v obci Ostrata dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.
USNESENÍ Č. 15.3: Zastupitelstvo obce Ostrata bere na vědomí a schvaluje výroční
zprávu o svobodném přístupu k informacím za rok 2016.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu 4:
Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON
Ing. Gargulák předložil k projednání návrh smlouvy na zřízení věcného břemene –
žadatel je firma E.ON. Předmětem je elektrické podzemní vedení přípojky k domu
č.p. 155 pod obecním chodníkem a pod zeleným pásem podél silnice III. třídy.
USNESENÍ Č. 15.4: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje návrh
smlouvy na zřízení věcného břemene – vedení elektrické přípojky pod obecními
parcelami č. 190, 193 a 356 dle přiloženého geometrického plánu.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno
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K bodu č. 5:
Projednání a schválení smluv o zřízení věcného břemene mezi vlastníky
sousedních pozemků a obcí Ostrata pro objekt technického zázemí
Ing. Gargulák seznámil s navrhovaným řešením přístupu k objektu pro obec Ostrata
přes pozemky ve vlastnictví Ing. Ladislava Krajči, p. Morbicerové a p. Vladíkové,
dále s řešením umístění vodárny, která je v jejich vlastnictví ve vymezeném prostoru
obecního objektu a s řešením obslužnosti podzemních vedení vodní přípojky
a kanalizace přes obecní pozemky. Návrhy byly posuzovány právníkem
p. JUDr. Ladislavem Čočkem.
USNESENÍ Č. 15.5: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo návrhy smluv na zřízení
věcných břemen včetně posudku zpracovaného p. JUDr. Čočkem a s návrhy souhlasí
s výhradou – doporučuje časově omezit obslužnost využití vodárny s vazbou např.
na využívání zařízení vodárny. Ukládá starostovi smlouvy se smluvními stranami
uzavřít podpisem – po zahrnutí doporučení JUDr. Čočka k časovému omezení.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu č. 6:
Projednání a schválení žádostí o poskytnutí finančních příspěvků
Ing. Gargulák předložil k projednání uplatněné písemné žádosti o poskytnutí
finančních příspěvků od Českého svazu včelařů – ZO Slušovice, od SRPŠ při ZŠ
ve Štípě a od Spolku přátel hradu Lukova.
USNESENÍ Č. 15.6: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo žádosti o finanční
příspěvek a rozhodlo poskytnout formou finančního daru:
-

4000 Kč Základní organizaci Českého svazu včelařů Slušovice na zlepšení
zdravotního stavu včelstev

-

5000 Kč zapsanému spolku SRPŠ při ZŠ Štípa na pořádání akce Pálení
čarodějnic, která se bude konat v pátek 28. dubna 2017

-

5000 Kč Spolku přátel hradu Lukova na dokončení stavebního zajištění
východní hradby dolního hradu.

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu č. 7:
Projednání a schválení návrhu na úpravu odměn zastupitelům
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K 1.1.2017 byly přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. aktualizovány odměny
zastupitelů. V případě přijetí návrhu nelze navýšení uplatnit zpětně, ale až po dni
schválení zastupitelstvem.
V podmínkách obce Ostrata jsou pro rok 2017 následující limity měsíčních odměn
před zdaněním:
-

Neuvolněný místostarosta

15 560 Kč

-

Zastupitel, předseda výboru

-

Zastupitel, člen výboru

832 Kč

-

Zastupitel

511 Kč

1 176 Kč

USNESENÍ Č. 15.7: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje od 1.3.2017
pro zbytek volebního období vyplácet zastupitelům měsíční odměny ve výši limitů
aktualizované přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., tj. neuvolněnému
místostarostovi 15560 Kč, předsedům výborů 1176 Kč, členům výborů 832 Kč
a ostatním zastupitelům 511 Kč.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu č. 8:
Jmenování inventarizační komise pro inventarizace majetku za rok 2016
Starosta navrhuje jmenovat inventarizační komisi pro inventarizaci majetku obce
Ostrata za rok 2016 ve složení:
-

Předseda: Ing. Šmeidlerová

-

Členové: Ing. Divilek, p. Valeriánová

USNESENÍ Č. 15.8: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje složení
inventarizační komise pro inventarizaci majetku obce Ostrata za rok 2016 ve složení:
předseda Ing. Šmeidlerová, členové Ing. Divilek a p. Valeriánová.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu č. 9:
Projednání návrhu plánu inventarizace za rok 2016
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Ing. Gargulák seznámil přítomné s návrhem plánu inventarizace majetku, účtů
a hotovosti.
USNESENÍ Č. 15.9: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje návrh plánu
inventarizace za rok 2016 s následujícími termíny:
inventarizace majetku do 3. března 2017
inventarizace účtů a hotovosti do 20. března 2017

-

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu č. 10:
Na obecní úřad byla dne 16. 2. 2017 doručena Žádost o koupi pozemku parcelní číslo
315 o výměře 183 m2, který je již několik desítek let součástí zahrady u domu č.p. 76.
Žádost uplatňují současní vlastníci p. Miluška Kunorová, Věra Garguláková a Vlasta
Voráčová. Pozemek není vzhledem k poloze a tvaru využitelný pro obec.
USNESENÍ Č. 15.10: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje záměr
prodeje obecního pozemku p. č. 315 o rozloze 183 m2 za cenu 105 Kč/m2 žadatelkám
p. Milušce Kunorové, bytem Ostrata 93, p. Věře Gargulákové, bytem Březová 42
a p. Vlastě Voráčové, bytem Hvozdná 190 do společného vlastnictví. Ukládá
starostovi připravit kupní smlouvu v případě, že nebudou uplatněny proti
zveřejněnému záměru v době do 15 dnů žádné námitky.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu č. 11:
Zajištění výstavy Nevšední podoby proutí v r. 2017
V roce 2017 musíme v rámci udržitelnosti projektu přeshraniční spolupráce uspořádat
naposled výstavu Nevšední podoby proutí spojenou s ukázkami pletení. Jako všechny
dřívější ročníky se očekává účast hostů z Rudníku a z obce Morkovice-Slížany.
Termín navrhujeme sobotu 8.4.2017, což je týden před Velikonocemi. Máme
rezervován sál v kulturním domě, objednána je cimbálovka Korečnica. Připravujeme
plakát a pozvání na obecní úřady Rudník a Morkovice-Slížany. Exponáty na výstavu
budou přivezeny po 18. březnu, kdy proběhne výstava v Rudníku.
Na pořádání jsme obdrželi sponzorský dar od Continental Barum, spol. s r.o.,
Otrokovice ve výši 15 000 Kč. V závěru roku 2016 poskytli sponzorské dary obci
Ostrata na pořádání akcí pro veřejnost také p. Boďa (Boďa výtahy, s.r.o. - 2 000 Kč)
a p. Krejčí (Rojak, s.r.o. – 4 000 Kč). Dar přislíbili v průběhu jednání Jolana a Radek
Hudečkovi (2 000 Kč).
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Pro pletaře, kteří budou předvádět pletení budou připraveny smlouvy na odměnu
900 Kč. Počet pletařů se pokusíme omezit na 10.
Protože počet exponátů se rok od roku snižuje, uvažujeme o rozšíření výstavy
o zajímavé produkty výrobců z Ostraty – např. ukázka sedla od p. Martina Hudečka,
kožených šperků a výrobků z kůže od p. Magdalény Ondruškové apod.
USNESENÍ Č. 15.11: Zastupitelstvo obce Ostrata ukládá starostovi zajistit konání
výstavy Nevšední podoby proutí v sobotu dne 8. dubna v obvyklém rozsahu včetně
doprovodného programu a občerstvení. Současně ukládá zajistit pozvání hostů
z Rudníka a Morkovic.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu č. 12:
Informace, aktuality
-

v sobotu 18. března se koná výstava Nevšední podoby proutí ve spřátelené obci
Rudník. Obec bude zajišťovat zájezd pro zájemce z Ostraty, kteří se přihlásí
u p. Andrýskové do 10. 3. 2017. Počet účastníků je omezen.

-

V neděli 5. března od 16:00 h se bude v sále kulturního domu pro děti i rodiče
konat představení loutkového divadla a balónkového klauna. Vstupné
dobrovolné.

-

V sobotu 25.2. od 14:30 h bude v sále kulturního domu Místní skupina
Českého červeného kříže pořádat tradiční koblížkové odpoledne. Všichni
občané i hosté z okolních obcí jsou srdečně zváni.

-

Ing. Gargulák informoval přítomné o aktuálním průběhu vyjednávání možnosti
vybudovat v obci kanalizaci. S definitivní platností je v aktuálních stanoviscích
zodpovědných orgánů rozhodnuto nepodporovat řešení odkanalizování obcí
systémem domovních čističek pod správou obce. Nyní jsme ve fázi zadání
studie řešení obecní čističky nebo přečerpávání splaškových vod z hlediska
investičních i budoucích provozních nákladů. Následovat bude jednání
s útvarem Plánování rozvoje vodovodů a kanalizací a s územním plánem.
Když se podaří existující projekt s využitím nových neinvazních technologií
nacenit tak, aby průměrný náklad na občana byl pod limitem 80 000 Kč, pak
by byla teoretická šance uspět s žádostí o dotaci. Ale to je zatím opravdu jen
teorie.
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K bodu č. 13:
Diskuse
-

Mgr. Juříková – Florová seznámila zasedání s výsledkem kontroly činnosti
zastupitelstva a starosty provedené Kontrolním výborem. Nebyla doporučena
žádná nápravná opatření.

-

V pátek dne 10.3. bude ve srubu na výletišti uspořádán 2. ročník koštu
slivovice „O pohár starosty obce Ostrata“. Pozvánky budou distribuovány
s letáky Kauflandu, na fb, webu i ve zpravodaji.

K bodu č. 14:
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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