ZÁPIS
O PRŮBĚHU 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA KONANÉHO
DNE 6. PROSINCE 2017 OD 19 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO
ÚŘADU OSTRATA

PŘÍTOMNI: Radek Hudeček, Ing. Miroslav Gargulák, Zdeněk Juřík, Ing. Vladimír Divilek,
Mgr. Hana Juříková Florová, Karel Krátký
Omluveni: Ing. Ludmila Šmeidlerová, Arnošt Horák
Hosté: 3 občané
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Projednání návrhu a schválení rozpočtu na rok 2018
Projednání návrhu a schválení výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020
Projednání změny v odměňování zastupitelů vyplývající z nařízení vlády
č. 318/2017 Sb.
Projednání návrhu poplatků za odpady pro smlouvy mezi podnikateli a obcí
Projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu v letech 2014 - 2017
Diskuse
Závěr

K b. 1:
Zahájení zastupitelstva
Starosta Ing. Gargulák zahájil 20. zasedání obecního 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 6 z 8 pozvaných členů
zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášení
schopné.
Zápis z 19. zasedání zastupitelstva byl ověřen schválenými ověřovateli a zveřejněn
na webových stránkách.
Zvolení ověřovatelů a zapisovatele
Ing. Gargulák navrhl jako zapisovatele Mgr. Hanku Juříkovou Florovou a ověřovatele
Ing. Vladimíra Divilka a Radka Hudečka.
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USNESENÍ Č. 20. 1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo Mgr. Hanku Juříkovou
Florovou za zapisovatelku a Ing. Vladimíra Divilka a Radka Hudečka za ověřovatele.
Pro: 6, 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 program rozšířit o bod Projednání návrhu Zprávy o
uplatňování územního plánu v letech 2014 – 2017.
USNESENÍ Č. 20. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo program zasedání dle
zveřejněného návrhu doplněného o bod č. 7 – Projednání návrhu Zprávy o uplatňování
územního plánu za roky 2014 - 2017
Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu 3:
Projednání návrhu a schválení rozpočtu na rok 2018
Návrh rozpočtu byl zpracován na základě dostupných informací o příjmech
do rozpočtu obce a nákladech na běžný provoz a na plánované opravy. Není plánována
žádná nová investiční akce.
Návrh byl zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce po dobu 15 dnů, do konání
zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky a dotazy.
USNESENÍ Č. 20. 3: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje návrh
Rozpočtu obce na rok 2018. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný se zařazením
nespecifikovaných rezerv. Celkové příjmy a výdaje jsou na částce 5 493 100 Kč.
Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu č. 4:
Projednání návrhu a schválení výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020
Návrh výhledů rozpočtů na roky 2019 a2020 byl zpracován na základě dostupných
informací o příjmech do rozpočtu obce a nákladech na běžný provoz a na plánované
opravy. Není plánována žádná nová investiční akce.
Návrh byl zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce po dobu 15 dnů, do konání
zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky a dotazy.
USNESENÍ Č. 20. 4: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje návrh
výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020. Rozpočtové výhledy jsou ustaveny jako
vyrovnané se zařazením nespecifikovaných rezerv. Celkové částky příjmů a výdajů
jsou na hodnotě 5 588 823 a 5 752 163 Kč.
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Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu 5
Projednání změny v odměňování zastupitelů vyplývající z nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Nařízením vlády č. 318/2017 Sb. se mění (zvedají) limity pro stanovení odměn
uvolněných i neuvolněných zastupitelů na rok 2018.
USNESENÍ Č. 20. 5: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo ustanovení vládního
nařízení č. 318/2017 Sb. o stanovení výše odměn zastupitelů a rozhodlo, že výše
odměn pro zbytek funkčního období tohoto zastupitelstva zůstane na stávající úrovni
až do skončení tohoto volebního období. Výjimka je u p. Hudečka, kde výše měsíční
odměny byla sjednána na 0 Kč.
Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu 6:
Projednání návrhu poplatků za odpady pro smlouvy mezi podnikateli a obcí
Na základě doporučení příslušného odboru Magistrátu města Zlína, obce s rozšířenou
působností pro naši obec, musíme prověřit smluvní zajištěnost odvozu a likvidace
odpadů u všech podnikatelských subjektů a firem, které mají v katastru obce
provozovnu. V případě, že subjekty a firmy nemají platné smlouvy s oprávněnou
firmou, musíme nabídnout smlouvu s obcí.
Ve smlouvě se uvede počet a druh používaných popelnic, podle uvedené výše
poplatku pro dané velikosti popelnic se vypočte celková výše ročního poplatku
využívání systému shromažďování, sběru, přípravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro provozovny podnikatelských subjektů a firem v katastru
obce Ostrata. Návrh byl předložen projednání.
Pro smlouvy jsou navrženy následující ceny zapojení do systému:
-

400 Kč / rok / 1 popelnice 110 l

-

800 Kč / rok / 1 popelnice 240 l

-

3500 Kč / rok / 1 popelnice 1100 l

USNESENÍ Č. 20. 6: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje ceník
pro návrh Smlouvy o poplatcích za provoz systému shromažďování, sběru, přípravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro provozovny
podnikatelských subjektů a firem v katastru obce Ostrata a ukládá starostovi sjednat
s jednotlivými podnikatelskými subjekty písemné uzavření smluv do 28. 2. 2018.
Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno
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K bodu 7:
Projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu v letech 2014 - 2017
Dne 29. 11. 2017, to je druhý den po vyvěšení programu tohoto zasedání, přišel
od p. Surovcové z odboru územního plánování MMZ návrh Zprávy o uplatňování
územního plánu v letech 2014 – 2017 s tím, že by měl být projednán na nejbližším
zastupitelstvu.
USNESENÍ Č. 20. 7: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo návrh Zprávy
o uplatňování územního plánu Ostrata za uplynulé období roků 2014 – 2017
bez připomínek.
Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu 8:
Diskuse
-

V diskusi vystoupil pouze starosta. Poděkoval zastupitelům za přípravu
i pomoc při organizování divadla pro děti a rozsvěcování stromku.
Současně pozval všechny na Zabijačkový kotlík a na Mikulášskou nadílku,
které se budou konat v sobotu 9. 12. 2017.

Protože nikdo další se do diskuse nepřihlásil, starosta diskusi ukončil.
K bodu č. 10:
Závěr
Starosta poděkoval zastupitelům i všem přítomným spoluobčanům za účast a aktivitu
v jednání a zasedání ukončil.

Zapsal:

Mgr. Hanka Juříková Florová
Ověřil:

Zdeněk Juřík
Radek Hudeček

Starosta:

Ing. Miroslav Gargulák

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

