ZÁPIS
O PRŮBĚHU ŠESTNÁCTÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA
KONANÉHO DNE 17. KVĚTNA 2017 OD 19 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
OBECNÍHO ÚŘADU OSTRATA

PŘÍTOMNI: Ing. Vladimír Divilek, Radek Hudeček, Ing. Miroslav Gargulák, Zdeněk Juřík,
Ing. Ludmila Šmeidlerová
Omluveni: Arnošt Horák, Mgr. Hana Juříková Florová,
Neomluven: Karel Krátký
Hosté: 2
Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Projednání výměny plynového kotle a schválení pro OÚ a hasičskou zbrojnici
4. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ostrata za r. 2016
5. Projednání Závěrečného účtu, Bilance a Výkazu zisku a ztrát za r. 2016
6. Projednání dalšího postupu v přípravě budování kanalizace a ČOV
7. Projednání stanoviska k návrhu na vybudování nového vedení VVN přes katastr
Ostrata
8. Projednání poskytnutí finančního daru Spolku myslivců Ostrata na opravu chaty
spolku
9. Zajištění výsadby v lese v Boří po selekci stromů napadených kůrovcem z r. 2016
10. Projednání návrhu na vybudování rybníka u myslivecké chaty
11. Zhodnocení košíkářské výstavy konané 8. 4. 2017
12. Projednání Závěrečného účtu Mikroregionu za r. 2016
13. Projednání požadavků na nákup a prodej obecních pozemků
14. Projednání poskytnutí finančních darů
15. Diskuse
16. Závěr
K b. 1:
Zahájení zastupitelstva
Starosta ing. Gargulák zahájil šestnácté 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 více jak sedm dní
přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 5 z 8 členů
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zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášení
schopné.
Zápis z 15. zasedání zastupitelstva byl ověřen schválenými ověřovateli a zveřejněn na
úřední desce a na webových stránkách.
Zvolení ověřovatelů a zapisovatele
Ing. Gargulák navrhl jako zapisovatele Ing. Ludmilu Šmeidlerovou a ověřovatele
Ing. Vladimíra Divilka a Radka Hudečka.
USNESENÍ Č. 16.1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo Ing. Ludmilu
Šmeidlerovou za zapisovatelku a Radka Hudečka a ing. Vladimíra Divilka za
ověřovatele.
Pro:

5

, proti: 0 , zdržel se: 0

Schváleno

K bodu 2:
Schválení programu
Ing. Miroslav Gargulák předložil ke schválení program, jak byl zveřejněn na úřední
desce. Nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy.
USNESENÍ Č. 16.2: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo program zasedání dle
zveřejněného návrhu.
Pro: 5 , proti: 0 , zdržel se: 0 .

Schváleno

K bodu 3:
Projednání výměny plynového kotle a schválení pro OÚ a hasičskou zbrojnici
Ing. Gargulák seznámil přítomné s doporučením revizního technika na výměnu téměř
25 let starého plynového kotle pro vytápění prostor obecního úřadu a hasičské
zbrojnice, který je již značně zastaralý, opotřebovaný a má neúměrně vysokou
spotřebu. Cena nového kotle by měla být kolem 50 tis. Kč. Očekávaná úspora je až
30% současných nákladů, to znamená návratnost do 3 až 4 let.
USNESENÍ Č. 16.3: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje záměr výměny stávajícího
plynového kotle za nový, kondenzační, a ukládá starostovi zajistit realizaci do zahájení
příští topné sezóny.
Pro: 5

, proti: 0 , zdržel se: 0 .

Schváleno.
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K bodu 4:
Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření OÚ Ostrata za r. 2016

Zprávy finančního výboru a inventarizační komise předložila Ing. Ludmila
Šmeidlerová.
USNESENÍ Č. 16.4.1: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a bere na vědomí
Zprávu o kontrole hospodaření obce za rok 2016 zprávu o výsledku inventarizace
majetku obce Ostrata za rok 2016 .Ukládá starostovi zajistit realizaci návrhů na
odstranění zjištěných nedostatků.
Pro: 5

, proti: 0 , zdržel se: 0 .

Schváleno.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ostrata za rok 2016 kontrolním
orgánem Zlínského kraje byla zveřejněna na elektronické úřední desce. S důležitými
zjištěními a doporučeními seznámil přítomné Ing. Gargulák.
USNESENÍ Č. 16.4.2: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a bere na vědomí
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ostrata za rok 2016 a ukládá
starostovi do 15 dnů podat písemnou informaci o přijatých opatřeních k nápravě
zjištěných nedostatků kontrolnímu orgánu.
Pro: 5

, proti: 0 , zdržel se: 0 .

Schváleno.

K bodu č. 5:
Projednání Závěrečného účtu, Bilance a Výkazu zisku a ztrát za r. 2016
Návrhy Závěrečného účtu, Bilance a Výkazu zisku a ztrát byly zveřejněny na fyzické
i elektronické úřední desce, nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Ing. Gargulák připomněl stěžejní informace z předložených dokumentů a doporučil
návrhy ke schválení.
USNESENÍ Č. 16.5: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje návrhy
Závěrečného účtu, Bilance a Výkazu zisku a ztrát Obce Ostrata za rok 2016 s tím, že
ukládá starostovi zajistit realizaci opatření k nápravě nedostatků zjištěných při
přezkoumání hospodaření za rok 2016 kontrolním orgánem Zlínského kraje.
Pro: 5 , proti: 0 , zdržel se: 0 .

Schváleno.

K bodu č. 6:
Projednání dalšího postupu v přípravě budování kanalizace a ČOV
Ing. Gargulák infromoval o nejnovějších informacích o reálných možnostech na
budování kanalizace a řešení čištění odpadních vod. Vzhledem k očekávaným
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nákladům a současným finančním možnostem obce při respektování pravidel
rozpočtové odpovědnosti i při dosažení na dotace je realizace neřešitelná a nereálná.
USNESENÍ Č. 16.6: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a bere na vědomí
informace o finanční nedostupnosti řešení kanalizace a čištění odpadních vod za
současných podmínek. Ukládá starostovi nadále sledovat změny v dostupnosti dotací a
úvěrů na zabezpečení odkanalizování obce a zastupitelstvo průběžně informovat.
Pro: 5 , proti: 0 , zdržel se: 0 .

Schváleno.

K bodu č. 7:
Projednání stanoviska k návrhu na vybudování nového vedení VVN přes katastr
Ostrata
Dopisem ze dne 19. 4. 2017 informuje společnost Transenergy s.r.o., která je
zplnomocněna přípravou projektu dálkového vedení 400 kV z Otrokovic do
slovenského města Ladce, o návrhu vedení přes katastr obce Ostrata. Realizace se
předpokládá v horizontu 15 až 25 let. Protože se jedná o významný zásah do
matkových práv občanů, stanovisko před odesláním chceme projednat veřejně.
USNESENÍ Č. 16.7: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo informaci o současném
návrhu trasy nadzemního elektrického vedení 400 kV přes katastr obce Ostrata a
s navrženou trasou nesouhlasí, protože dále významně znehodnocuje další území
malého katastru obce, kde již několik elektrických vedení prochází a část území zabírá
koridor připravované stavby dálnice. Doporučuje využít koridoru pro dálnici.
Pro: 5 , proti: 0 , zdržel se: 0 .

Schváleno.

K bodu č. 8:
Projednání poskytnutí finančního daru Spolku myslivců Ostrata na opravu chaty spolku
Nově založený spolek myslivců v Ostratě předložil požadavek na poskytnutí
finančního příspěvku na opravu myslivecké chaty v Hájkách a jejího okolí ve výši 50
tisíc Kč. Protihodnotou nabízí každoroční pořádání dětského dne a akcí pro děti
s tématikou ochrany přírody. Vedle toho myslivci intenzivně pomáhali s výsadbou
lesa v r. 2016 a přislíbili pomoc i při připravované výsadbě v roce 2017.
USNESENÍ Č. 16.8: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo žádost Spolku myslivců
v Ostratě a souhlasí s poskytnutím finančního daru na opravu myslivecké chaty a
jejího okolí ve výši 45 000 Kč.
Pro: 5 , proti: 0 , zdržel se: 0 .

Schváleno.
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K bodu č. 9:
Zajištění výsadby v lese v Boří po selekci stromů napadených kůrovcem z roku 2016
Od státního lesního dozoru, Bc. Tomáše Janského, jsme obdrželi dopis s upozorněním,
že nejpozději v podzimním termínu bychom měli vysadit 840 sazenic smrku na mýtině
po selektivní těžbě stromů napadených kůrovcem v r. 2016.
USNESENÍ Č. 16.9: Zastupitelstvo obce Ostrata ukládá starostovi zajistit v období
září - říjen 2017 přípravu prostoru a výsadbu 840 ks sazenic smrku ztepilého včetně
nátěru proti okusu.
Pro: 5 , proti: 0 , zdržel se: 0 .

Schváleno.

K bodu č. 10:
Projednání návrhu na vybudování rybníka u myslivecké chaty
Ze strany myslivců byl vznesen návrh prověřit možnost vybudování malé vodní
plochy (rybník, tůň, biocentrum apod.) pod singulárním lesem mezi mysliveckou
chatou a silnicí. Dosud se podařilo jen vznést požadavek na odborné poradenství u
firmy specializující se na vodní stavby, abychom získali výchozí informaci, zda je
záměr realizovatelný – konzultace na místě se bude konat v příštím týdnu.
V souvislosti s hodnocením naplňování územního plánu požádáme o doplnění vodní
plochy do této oblasti, což je základní podmínkou v případě dalšího přípravného
řízení. V případě rozhodnutí o realizace lze využít dotaci ve výši 80 až 100 %
realizačních nákladů.
USNESENÍ Č. 16.10: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje záměr
vybudování malé vodní plochy u myslivecké chaty v případě doporučení od
odborného poradce. Ukládá starostovi zajistit potřebné podklady pro rozhodnutí a
předložit na příštím zasedání zastupitelstvu k projednání.
Pro: 5 , proti: 0 , zdržel se: 0 .

Schváleno.

K bodu č. 11:
Zhodnocení košíkářské výstavy konané 8. 4. 2017
Výstava proběhla podle záměru, podařilo se vedle sníženého počtu pletařů zajistit
místní řemeslníky z oblasti výroby kožených výrobků – sedla, kabelky a opasky, dále
pak demonstraci výroby velikonoční výzdoby.
Celkové náklady na přípravu a uspořádání akce byly 30 762 Kč, přímou dotaci
poskytla firma Continental Barum, spol. s r.o., a to ve výši 15 000 Kč. Tržby
z dobrovolného vstupného a z bufetu byly odvedeny do pokladny obce ve výši 3 820
Kč. Z rozpočtu obce bylo hrazeno pouze 11 942 Kč, ale tato částka se ve výsledném
pohledu relativně snižuje o dotace poskytnuté na podporu kulturních a společenských
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akcí od firmy Boďa Výtahy Zlín, s.r.o., od Jolany a Radka Hudečkových, od firmy
Rojak s.r.o., od firmy Elkoplast CZ, s.r.o. a od p. Horáka.
Návštěvnost byla i přes nižší počet hostů z Rudníku a Morkovic velmi dobrá a získané
ohlasy byly příznivé. Doporučujeme příští výstavu pořádat v každém případě zase
před Velikonočními svátky a účast místní řemeslníků rozšířit o nové obory.
Zvážit i přizvání řemeslníků z okolních vesnic.
USNESENÍ Č. 16.11: Zastupitelstvo obce Ostrata bere na vědomí informaci o
zhodnocení výstavy a nákladů na její uspořádání.
Pro: 5 , proti: 0 , zdržel se: 0 .

Schváleno.

K bodu č. 12:
Projednání Závěrečného účtu Mikroregionu za r. 2016
Návrhy Závěrečného účtu, Výkazu zisku a ztrát a Bilance za rok 2016 za Mikroregion
byly po dobu 30 dnů zveřejněny na fyzické úřední desce. Od občanů ani od zastupitelů
nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
USNESENÍ Č. 16.12: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje návrhy
Závěrečného účtu, Bilance a Výkazu zisku a ztrát Mikroregionu Slušovicko za rok
2016 bez připomínek.
Pro: 5 , proti: 0 , zdržel se: 0 .

Schváleno

K bodu č. 13:
Projednání požadavků na nákup a prodej obecních pozemků
-

K záměru na prodej obecní parcely č. 315 do společného vlastnictví paní Milušky
Kunorové, Věry Gargulákové a Vlasty Voráčové nebyly vzneseny žádné námitky.
Proto byla připravena kupní smlouva se zakotvením ceny 105 Kč/ m².

USNESENÍ Č. 16.13.1: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje prodej obecní parcely
č. 315 o výměře 183 m² do společného vlastnictví p. Milušky Kunorové, p. Věry
Gargulákové a p. Vlasty Voráčové za cenu 105 Kč/ m2. Ukládá starostovi zrealizovat
prodej.
Pro: 5 , proti: 0 , zdržel se: 0 .
-

Schváleno

Dopisem ze dne 28. 3. 2017 vznesla p. Vlasta Orságová, bytem Ostrata 30,
požadavek na odkup obecního pozemku – parcely č.4/2 o výměře 289 m2.
Zastupitelstvo upozorňuje na pochybnosti o správnosti současné plotem vymezené
hranice pozemku, dále upozorňuje na možný neoprávněný záběr sousední obecní

Ostrata č.p. 23, 763 11Želechovice, tel: 577 914 713 IČO 709 10 740
e-mail: obec@ostrata.cz

parcely. Proto doporučuje nejdříve zajistit zaměření správné hranice na náklady
p. Vlasty Orságové.
USNESENÍ Č. 16.13.2: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje záměr prodeje obecní
parcely č. 4/2 paní Vlastě Orságové, bytem Ostrata 30. Ukládá starostovi záměr
zveřejnit. Realizaci prodeje písemně podmínit provedením aktuálního zaměření
hranice pozemku na náklady p. Orságové
Pro: 5

, proti: 0 , zdržel se: 0 .

Schváleno

K bodu č. 14:
Projednání poskytnutí žádostí o finanční dary
-

Každoročně žádá Domov pro seniory v Lukově od obcí, jejíchž obyvatelé
využívají služeb domova, příspěvek na zajištění standardní péče ve výši 5 000 Kč
na ubytovaného seniora. Je to zejména proto, že skutečné náklady mnohdy
převyšují možnosti plateb seniorů vzhledem k výši důchodu.

USNESENÍ Č. 16.14.1: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo žádost o příspěvek
Domova pro seniory v Lukově a souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši
5 000 Kč.
Pro: 5 , proti: 0 , zdržel se: 0 .

Schváleno

-

Ve dnech 2. - 3. 6. 2017 bude už po jedenácté v Ostratě probíhat pivní festival OSTRATAFEST, který nabízí řadu doprovodných kulturních programů. Pro občany
Ostraty je vstup na páteční program zdarma. Pan Arnošt Horák, jeden z hlavních
pořadatelů, požádal obec o poskytnutí finančního příspěvku 7 000 Kč na pořádání této
akce.

-

USNESENÍ Č. 16.14.2: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo žádost o finanční
příspěvek p. Arnošta Horáka, hlavního pořadatele pivního festivalu OSTRATAFEST
ve dnech 2. -3. 6.2017 na poskytnutí finančního příspěvku. Souhlasí s poskytnutím
finančního daru ve výši 7 000 Kč.
Pro: 5

, proti: 0 , zdržel se: 0 .

Schváleno

K bodu č. 15:
Diskuse
-

Ing. Gargulák informoval o nutnosti rekonstrukce přípojky elektro pro výletiště,
očekávané náklady cca 30 tis. Kč

-

V současné době je před dokončením realizace přípojky pitné vody pro výletiště,
která zabezpečí plynulou dodávku kvalitní pitné vody pro areál, kde jsou pořádány
akce pro větší soustředění osob.
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-

Na pozemku získaném výměnou od p. Navrátila je před dokončením budování
odstavné plochy pro kontejnery. Tím dojde k uvolnění parkoviště.

-

Do příštího zpravodaje musíme dát upozornění, že do kontejneru na sklo nepatří
autoskla. Přestože je na kontejneru toto upozornění uvedeno, opakovaně se
autoskla u kontejneru objevují. Autosklo patří mezi nebezpečný odpad.

-

Ve stadiu přípravy je provedení vnitřních rozvodů elektroinstalace pro budovu
technického zázemí (v objektu bývalé vodárny). Z předběžného vyhodnocení tří
nabídek vyplývá, že náklady se budou pohybovat kolem 80 tis. Kč.

-

Ing. Šmeidlerová upozornila na závady, které se projevují na vloni opravené místní
komunikaci před jejich domem i na dalších místech. Starosta zaurguje provedení
opravy, kterou realizátor přislíbil provést do konce května.

-

Obec v současné době disponuje dvěma požárními vozy, kapacita garáže je jen pro
jeden. Proto požaduje od SDH urychlené řešení prodeje vozu Avia a dokončení
rekonstrukce zásahového přívěsu k vozu VW Crafter.

-

Protože jsou neustále uplatňovány na obci požadavky na stavební místa s tím, že
soukromí vlastníci nechtějí pozemky určené územním plánem k zástavbě prodat,
byli jsme upozornění od odboru územního plánování Magistrátu města Zlína, že
jediné řešení je využít zákonného práva přesunout více jak 5 let nezastavěné území
určené k zástavbě ve stejné výměře do jiné lokality. V současné době probíhá
zpracování Zprávy o uplatňování územního plánu obce Ostrata, kde to již bude asi
využito.

K bodu č. 16:
Závěr
Starosta poděkoval zastupitelům i všem přítomným spoluobčanům za účast a aktivitu
v jednání i v diskusi a zasedání ukončil.

Zapsal:

Ing. Ludmila Šmeidlerová
Ověřil:

Ing. Vladimír Divilek
Radek Hudeček

Starosta:

ing. Miroslav Gargulák
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