ZÁPIS
O PRŮBĚHU DVANÁCTÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA
KONANÉHO DNE 15. ČERVNA 2016 OD 19 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
OBECNÍHO ÚŘADU OSTRATA

PŘÍTOMNI: Radek Hudeček, Ing. Miroslav Gargulák, Mgr. Hana Juříková Florová, Arnošt
Horák, Ing. Vladimír Divilek, Zdeněk Juřík, Karel Krátký
Omluveni: Ing. Ludmila Šmeidlerová
Hosté: 5 spoluobčanů
PROGRAM:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Projednání změny stanov Mikroregionu Slušovicko dle valné hromady
4. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2015
5. Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2015, inventarizace
6. Projednání a schválení návrhu rozpočtového opatření
7. Projednání ţádostí o odkup a pronájem obecních pozemků
8. Informace o aktuálním dění na kompostárně
9. Koupě objektu bývalé vodárny – aktuální stav
10. Výsadba lesa, obecní les
11. Projekt Altán
12. Oprava komunikace
13. Projekt Čisté Zlínsko
14. Různé - informace
15. Diskuse
16. Závěr

Zahájení zastupitelstva
Starosta Ing. Gargulák zahájil dvanácté veřejné zasedání zastupitelstva a přivítal
přítomné občany a zastupitele.
Ing. Gargulák konstatoval, ţe 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, ţe je přítomno 7 z 8 členů
zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášení
schopné.
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Zápis z 11. zasedání zastupitelstva byl ověřen schválenými ověřovateli a zveřejněn
na úřední desce a na webu – nebyly vzneseny připomínky.
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. 12.1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo Mgr. Hanu Juříkovou
Florovou za zapisovatelku a Radka Hudečka a Ing. Vladimíra Divilka za ověřovatele.
Pro: 7, proti: 0, zdrţel se: 0

Schváleno

K bodu 2:
Schválení programu
Ing. Miroslav Gargulák předloţil ke schválení program, jak byl zveřejněn na úřední
desce.
USNESENÍ Č. 12.2: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo program zasedání dle
zveřejněného návrhu.
Pro: 7, proti: 0, zdrţel se: 0

Schváleno

K bodu 3:
Projednání změny stanov Mikroregionu Slušovicko dle valné hromady
Vedení Mikroregionu Slušovicko některé obce na základě výsledku kontroly agendy
poţádalo o projednání a schválení doplnění stanov o pravomoc vybírat členské
příspěvky od obcí.
USNESENÍ Č. 12.3: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje doplnění stanov DSOMikroregionu Slušovicko v čl. XI. o odstavec č. 4 – svazek vybírá členské příspěvky
od obcí mikroregionu pro Místní akční skupinu Vizovicko a Slušovicko.
Pro: 7, proti: 0, zdrţel se: 0

Schváleno

K bodu 4:
Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a schválení závěrečného účtu
obce za rok 2015
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Ve dnech 24. - 27. 5. 2016 bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce za rok
2015 p. Ing. Vaňkovou z kontrolního oddělení Zlínského kraje. Zpráva byla vyvěšena
na elektronické úřední desce obce. Dosud k ní nebyly vzneseny ţádné dotazy nebo
připomínky. Ing. Gargulák seznámil zastupitele a přítomné hosty se zjištěními
a závěry ze zprávy. Ze závad zjištěných při minulých kontrolách bylo 28 napraveno,
k dořešení zbývá 12 závad. Do 15 dnů od projednání budou předána opatření k řešení
zjištěných nedostatků.
Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo závěrečný účet obce za rok 2015. Tento byl
zveřejněn více neţ 15 dnů na úřední desce, nebyly k němu vzneseny dotazy ani
připomínky.
USNESENÍ Č. 12.4: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a bere na vědomí Zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření, projednalo a schvaluje Závěrečný účet obce
za rok 2015.
Pro: 7, proti: 0, zdrţel se: 0

Schváleno

K bodu č. 5:
Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2015, inventarizace
Zastupitelstvo projednalo doklady k účetní uzávěrce obce za rok 2015 – Výkaz zisku
a ztrát a Rozvahu. Tyto byly vyvěšeny na úřední desce po dobu více jak 15 dnů,
nebyly k nim vzneseny dotazy ani připomínky.
USNESENÍ Č. 12.5: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje Výkaz zisku a ztrát obce
Ostrata a Rozvahu za rok 2015.
Pro: 7, proti: 0, zdrţel se: 0

Schváleno

Ing. Ladislav Divilek seznámil přítomné se zjištěním a závěry inventarizace majetku
obce za rok 2015. Ve zprávě doporučuje provedení změn ve způsobu vedení evidence
majetku, vyřazení opotřebeného majetku a zaúčtování nálezů.
USNESENÍ Č. 12.6: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje Zprávu
o inventarizaci majetku obce za rok 2015 včetně doporučení k vyřazení opotřebeného
majetku, zaúčtování nálezů a návrhu opatření ke zlepšení evidence.
Pro: 7, proti: 0, zdrţel se: 0

Schváleno

K bodu č. 6:
Projednání a schválení návrhu rozpočtového opatření
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Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 1/2016, kde se doporučuje
upravit rozpočet obce na r. 2016 v následujících poloţkách:
-

Pol. 4112 Neinv. Transfery
zvýšení o
900,- Kč
na základě podkladu dodaného z ekonomického oddělení Zlínského kraje

-

Pol. 6121 Budovy, haly, stavby
zvýšení o
na schválený nákup budovy bývalé vodárny pro obec

780 000,- Kč

USNESENÍ Č. 12.7: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje návrh
rozpočtového opatření č. 1/2016.
Pro: 7, proti: 0, zdrţel se: 0

Schváleno

K bodu č. 7:
Projednání žádostí o odkup a pronájem obecních pozemků
Vlastimil Kužela - ţádá o odkoupení obecních pozemků – parcely č. 73 (49 m2) a 75
(34 m2). Obě parcely jsou zlomkové, jsou součástí oplocené zahrady a dvorku.
USNESENÍ Č. 12.8: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo ţádost pana Vlastimila
Kuţely, bytem Ostrata 41, o odkoupení obecních parcel č. 73 (49 m2) a 75 (34 m2)
a souhlasí se záměrem na jejich odprodej za cenu 105,- Kč/m2. Ukládá starostovi
vyvěsit záměr na úřední desku a v případě, ţe v zákonné lhůtě nebudou vzneseny
námitky, uzavřít kupní smlouvu.
Pro: 7, proti: 0, zdrţel se: 0

Schváleno

Martin Hudeček – ţádost o dlouhodobý pronájem parcely č. 386 (301 m2).
Doporučeno za nájem 100 Kč/rok.
USNESENÍ Č. 12.9: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo ţádost pana Martina
Hudečka, bytem Ostrata 112, a souhlasí s dlouhodobým nájmem. Cena nájmu je
100 Kč za rok. Deleguje starostu k uzavření smlouvy.
Pro: 7, proti: 0, zdrţel se: 0

Schváleno

K bodu 8:
Informace o aktuálním dění na kompostárně
Místostarosta p. Arnošt Horák informoval o fungování kompostárny. Naplněny máme
2 vaky, v nejbliţších dnech bude plněn třetí vak.
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Na kompostárnu je od května funkční přípojka elektřiny - jako nové odběrné místo.

K bodu 9:
Koupě objektu bývalé vodárny – aktuální stav
K 9. 6. je obec Ostrata v katastru vedena jako vlastník objektu bývalé vodárny
a přilehlé parcely. Prostor uţ částečně vyuţíváme, po nejnutnějších úpravách
provedeme úplný přesun obecní techniky z prostoru firmy Gotech.
Budeme iniciovat jednání s vlastníky ostatních objektů o dořešení podmínek uţívání
společných zařízení – sítí, přístupů apod. Musíme poţádat o zřízení přípojky NN.

K bodu 10:
Výsadba lesa, obecní les
Ing. Gargulák jménem obce poděkoval všem, kteří byli nápomocni při vysazování
stromků – myslivcům, hasičům i ostatním zúčastněným občanům. Stromky se i přes
obavy ze sucha dobře ujaly, musíme brzy zajistit vysečení trávy.
Ţádost o dotaci byla vypracována ve spolupráci s lesním hospodářem a podána
na krajský úřad.
Ve vjezdu do lesa Boří, byla instalována nová závora, aby se zabránilo neţádoucímu
vytváření skládek odpadů. Klíče od závory budou na obecním úřadě v Ostratě
a na Hrobicích.

K bodu 11:
Projekt Altán
V rámci projektu MAS jsme se přihlásili k vybudování altánu na obecní parcele
pod Sládkovým – nad Ţlebem. Schválení jsme uţ obdrţeli – rozpočtová cena je 112
tis. Kč, dotace ve výši 70 % činí 78 tis. Kč. Podmínkou je ukončení realizace
a odevzdání všech poţadovaných dokumentů do 30. září 2016.
Byly vyţádány 3 cenové nabídky na horní stavbu – jsou v rozmezí 52 aţ 83 tis. Kč.
Spodní stavbu – patky a podlahovou plochu provedeme asi svépomocí.
USNESENÍ Č. 12.10: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo návrh na realizaci
stavby altánu na obecní parcele č. 339/1 pod Sládkovým podaný prostřednictvím MAS
v rámci dotačního titulu MZ č. 16 a souhlasí s jeho realizací.
Pro: 7, proti: 0, zdrţel se: 0

Schváleno
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K bodu 12:
Oprava komunikace
V posledním týdnu dubna byla provedena oprava místní komunikace na východním
záhumení. Konečná cena opravy byla 661 tis Kč.
Pouţitá technologie opravy vyţaduje v počáteční fázi omezení pohybu přetíţených
vozidel, zejména traktorů, omezení agresivní a rychlé jízdy. Doporučujeme vyuţívat
celou šířku vozovky, ne jen vyjeţděné koleje.

K bodu 13:
Projekt Čisté Zlínsko
Zlínský magistrát a Technické sluţby připravily návrh projektu, který by měl řešit
organizaci a ekonomickou výhodnost svozu odpadů v rámci svazku obcí Čisté
Zlínsko. Vytvořený návrh stanov byl rozeslán obcím v rámci ORP i ostatním
zájemcům k projednání a zváţení zájmu o připojení. Před konečným podepsáním
smlouvy, bude tato projednána se zastupiteli.
USNESENÍ Č. 12.11: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo návrh stanov svazku
Čisté Zlínsko, souhlasí s návrhem a s připojením obce Ostrata k tomuto projektu.
Pro: 6, proti: 0, zdrţel se: 1

Schváleno

K bodu 14:
Různé – informace
-

Začíná znovu aktivita kolem rychlostní komunikace R49. Podle dopisu
od společnosti Viapont je právě řešena problematika zvlášť chráněných druhů
ţivočichů v oblasti zasaţené stavbou. V našem okolí se to týká ještěrek a čmeláků.
Navrţeno je jejich přemístění z prostoru za firmou Elkoplast na parcely
v sousedství potoka Ostrátka. Musí být vyřešeno do zahájení stavby – uvádí rok
2020.

-

V úterý dne 7. 6. vyhlásil hejtman Zlínského kraje cvičně krizový stav v obci
Sazovice a cvičení všech krizových štábů v obcích ORP Zlín zastoupených jen
starosty. Cílem byla především prověrka spojení, rychlost a spolehlivost předávání
zpráv a hlášení. V obci Sazovice navíc spolupráce s jednotkami záchranného
systému – s policií, s hasiči a se zdravotníky. Od 17 do 19 hodin pak proběhlo
vyhodnocení v Sazovicích.

-

Připravujeme opravu, resp. nahrazení horní části poškozené kanalizace na parcele
Verbovských v délce asi 40 m a spojovací šachty – ve spojitosti s přípravou stavby
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malého domku panem Jakubem Verbovským. Stávající větev kanalizace není
zakreslena v dokumentaci, musí se řešit i její legalizace.

K bodu 15:
Diskuse
-

p. Krátký – doporučuje pozametat opravenou horní komunikaci a upravit vtoky
do kanálů, které jsou sice v úrovni komunikace, ale nad úrovní nezpevněných
okrajů
Odpověď: V počátečním stadiu je třeba zatlačit co nejvíce kameniva do podkladu.
Pak bude zbylá drť odstraněna. Kanálové vpusti budeme sledovat a postupně řešit,
aby voda nepoškodila podklad cesty.

-

P. Krátký – kritizuje, ţe není sečena tráva v uličkách mezi zahradami
Odpověď: Ihned ráno prověřeno – uličky byly uţ dříve vysečeny.

-

P. Dočkal – také si stěţuje na prašnost nové cesty a doporučuje na opravené
komunikaci dodrţovat rychlost 30 km/h
Odpověď: Kamenivo na cestě se má zajíţdět 2 – 3 měsíce, poté odstraníme.

-

P. Mazal I. – kritizuje kvalitu opravy cesty na křiţovatce u domu paní Hrabalové,
Odpověď: Cesta v tomto místě byla vloni na jaře citelně poškozena provozem
traktorů s odpadem z bioplynky, rychlá oprava v té době byla nutná, jednání se
zemědělským druţstvem o odklonu trasy vývozu nebyla úspěšná, proto volena
cesta nenákladné opravy. Nyní se stav ustálil, traktory s odpadem zde nejezdí,
budeme uvaţovat o řešení současných nerovností.

K bodu 16:
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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