ZÁPIS
O PRŮBĚHU 21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA KONANÉHO
DNE 28. ÚNORA 2018 OD 19 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO
ÚŘADU OSTRATA

PŘÍTOMNI: Radek Hudeček, Ing. Miroslav Gargulák, Zdeněk Juřík, Mgr. Hana Juříková
Florová, Ing. Ludmila Šmeidlerová, Arnošt Horák,
Omluveni:

Ing. Vladimír Divilek, Karel Krátký

Hosté:

2 občané

Program:
Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Projednání návrhu a schválení rozpočtového opatření
Projednání návrhu a schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Ostrata
za období 2014 - 2017
5. Projednání a schválení složení inventarizační komise a plánu inventarizace za rok
2017
6. Projednání a schválení aktualizace složení krizového štábu obce
7. Projednání žádostí a schválení finančních darů
8. Projednání žádostí o prodej, koupi nebo pronájem obecních pozemků
9. Projednání výběru dodavatele zhotovení fasády na budově obecního úřadu
a hasičské zbrojnice
10. Projednání Zprávy kontrolního výboru
11. Projednání Zprávy o svobodném přístupu k informacím za rok 2017
12. Diskuse
13. Závěr
1.
2.
3.
4.

K b. 1:
Zahájení zastupitelstva
Starosta Ing. Gargulák zahájil 21. 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.
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Zápis z 20. 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
p. Zdeňka Juříka a p. Radka Hudečka.
USNESENÍ Č. 21. 1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo Mgr. Hanku Juříkovou
Florovou za zapisovatelku a Zdeňka Juříka 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.
Mgr. Hana Juříková navrhuje program doplnit o Projednání Zprávy kontrolního
výboru.
Starosta navrhl doplnit program o bod Projednání Zprávy o veřejném přístupu
k informacím.
USNESENÍ Č. 21. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje program zasedání
dle zveřejněného návrhu doplněného o body: Projednání zprávy kontrolního výboru
a Projednání Zprávy o svobodném přístupu k informacím za rok 2017.
Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu 3:
Projednání návrhu a schválení rozpočtového opatření
Návrh rozpočtového opatření je rozdělen na dvě části: pro rok 2017:
- Příjmy - neinv. transfery ze SR (na volby )
25.000 Kč
- Výdaje - odměny čl. volební komise
9.000 Kč
nákup materiálu
2.000 Kč
nákup služeb
13.800 Kč
cestovné
200 Kč
vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů z min.let 81.546 Kč
a pro rok 2018:
- Výdaje - vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů z min. let 534.927 Kč
USNESENÍ Č. 21. 3: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje návrh
Rozpočtového opatření na rok 2017 a 2018. Tento vychází z aktuálních znalostí
o vývoji příjmů a nákladů obce na daná období.
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Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu č. 4:
Projednání návrhu a schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Ostrata
za období 2014 - 2017
Návrh Zprávy jsme projednávali na 20. zasedání OZ – bez připomínek a doplňujících
návrhů. Ten pak prošel připomínkovým řízením přes všechny dotčené instance a bylo
nám doporučeno v termínu do 8. 2 .2018 uplatnit návrh na doplnění variantního řešení
čištění odpadních vod vlastní centrální čističkou nebo připojením na hvozdenský
přivaděč k centrální čističce v Malenovicích, a to promítnout do ÚP. Návrh byl
uplatněn. V současné době máme k prostudování stanoviska všech účastníků
připomínkového řízení a připravujeme schůzku s pověřenou pracovnicí odboru
územního plánu z Magistrátu města Zlína paní Surovcovou k projednání dalšího
postupu.
USNESENÍ Č. 21. 4: Zastupitelstvo obce Ostrata ukládá starostovi zorganizovat
schůzku zastupitelstva k projednání stanovisek a doporučení podaných v průběhu
připomínkového řízení k návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu obce Ostraty
s paní Surovcovou, pověřenou pracovnicí odboru ÚP MMZ.
Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu 5
Projednání a schválení složení inventarizační komise a plánu inventarizace za rok 2017
Inventarizace majetku obce by měla být provedena v termínu nejpozději do 15. 3.
2018 inventarizační komisí, která bude jmenována tímto zasedáním. Paní Valeriánová
požádala písemně o uvolnění z rodinných důvodů.
Starosta doporučuje následující složení: předseda Ing. Ludmila Šmeidlerová, člen Ing.
Vladimír Divilek.
USNESENÍ Č. 21. 5: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje návrh
složení inventarizační komise a termín ukončení inventarizace. Komise bude pracovat
ve složení: předseda Ing. Ludmila Šmeidlerová a člen Ing. Vladimír Divilek. Ukládá
předsedovi inventarizační komise inventarizaci provést a zpracováním zprávy ukončit
do 15. 3. 2018. Závěry inventarizace předložit k projednání na příštím zasedání OZ.
Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu 6:
Projednání a schválení aktualizace složení krizového štábu obce

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

Protože ke dni 1. 11. 2017 odešla z funkce účetní obce paní Jana Andrýsková
a nahradila ji paní Ivana Langerová, musíme řešit nahrazení paní Andrýskové také
v krizovém štábu obce.
USNESENÍ Č. 21. 6: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje návrh
na změnu složení krizového štábu obce. Paní Janu Andrýskovou nahradí paní Ivana
Langerová.
Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu 7:
Projednání žádostí a schválení finančních darů
V době od minulého zasedání byly na obecním úřadě soustředěny následující žádosti
o finanční dary od subjektů: Spolek přátel hradu Lukova, Český svaz včelařů – ZO
Slušovice.
USNESENÍ Č. 21. 7: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje poskytnutí
finančního daru ve výši 5000 Kč Společnosti přátel hradu Lukova jako náš příspěvek
na obnovu obvodové hradby významné regionální kulturní památky.
Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

USNESENÍ Č. 21. 8: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje poskytnutí
finančního daru ve výši 4000 Kč ZO Českého svazu včelařů ve Slušovicích na rozvoj
činnosti organizace, kde jsou členy i občané obce Ostrata.
Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu 8:
Projednání žádostí o prodej, koupi nebo pronájem obecních pozemků
K projednání byla předložena žádost o odprodej obecních pozemků p. č. 69/2 a 70
do vlastnictví pana Leoše Many, bytem Ostrata 64.
USNESENÍ Č. 21. 9: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje záměr
na prodej pozemku p. č. 69/2 o výměře 27 m2 panu Leoši Manovi, bytem Ostrata 64,
za cenu 105,- Kč/m2.
Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno
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Prodej parcely č. 70 zastupitelstvo nedoporučuje z důvodu průchodu vodovodního
řádu, situování vodoměrné šachty a plynu.
Dále žádá Spolek myslivců z Ostraty aktualizaci nájemní smlouvy na obecní louku
a přilehlý prostor v lese Hájky – parcely č. 492 - k užívání jejich renovované
dřevostavby pro skladování krmiv. Mají zájem o zachování práva hospodaření
na pozemku – produkce krmiva pro zvěř – sena a kaštanů.
USNESENÍ Č. 21. 10: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje záměr
na pronájem pozemku p. č. 492 o výměře 6158 m2 Spolku myslivců z Ostraty
za symbolickou korunu za rok. Protihodnotou bude péče myslivců o louku a přilehlý
prostor a její ochranu před poškozováním terénu nebo vegetace.
Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

Starosta informoval, že byla předběžně projednána možnost odkoupení parcely č. 174
o výměře 467 m2 od pánů Milana a Milána Matulových, bytem Ostrata 26, za cenu
do 105,- Kč/m2. Prostor by byl využit k vybudování průchodu mezi horní místní
komunikací a hlavní cestou. Podmínkou ze strany současných majitelů by bylo
vybudování plotu (délka asi 120 m) mezi jejich zahradou a průchodem na náklady
obce.
USNESENÍ Č. 21. 11: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje záměr
na odkup pozemku p. č. 174 o výměře 467 m2 od pánů Milána a Milana Matulových,
bytem Ostrata 26 za účelem vybudování průchodu mezi místní komunikací
na záhumení a silnicí III. tř. 4913 za cenu do 105,- Kč/m2.
Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu 9:
Projednání výběru dodavatele zhotovení fasády na budově obecního úřadu a hasičské
zbrojnice
V loňském roce se nepodařilo zrealizovat novou fasádu na budově OÚ a hasičské
zbrojnice. Proto jsme uplatnili aktuální poptávku na období jara 2018. Dostali jsme 3
cenové nabídky od fyzických osob v rozmezí 273.560 Kč až 370.986 Kč.
USNESENÍ Č. 21. 12: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo obdržené cenové
nabídky na provedení fasády budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice. Vzhledem
k nejnižší ceně v cenové nabídce při srovnatelné technologii provedení byla vybrána
nabídka pana Miroslava Březiny. Nabídnutá cena je 273.560 Kč. Starostovi ukládá
doplnit jednoznačné stanovisko zhotovitelů k DPH.
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Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu 10:
Projednání zprávy kontrolního výboru
Kontrolou agendy k činnosti OZ bylo zjištěno, že v termínu do 28. 2. 2018 není plněno
usnesení č. 20.6 o zapojení podnikatelských subjektů do obecního systému
soustřeďování, sběru, svozu a likvidace odpadů.
USNESENÍ Č. 21. 13: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo zprávu kontrolního
výboru a ukládá starostovi dokončit jednání o zapojení podnikatelských subjektů
do obecního systému soustřeďování, sběru, svozu a likvidace odpadů v prodlouženém
termínu do 30. 4. 2018.
Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu 11:
Projednání zprávy o svobodném přístupu k informacím
V průběhu roku 2017 byly na obec předloženy celkem 4 žádosti o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/ 1999 Sb.. Tyto byly vyřízeny bez odkladů a nebyly
uplatněny žádné reklamace.
USNESENÍ Č. 21. 14: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schválilo zprávu
o svobodném přístupu k informacím dle zákona 106/1999 Sb., kterou předložil
Ing. Miroslav Gargulák.
Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu 12:
Diskuse
-

Starosta informoval o pozvání starostky spřátelené obce Rudník na Košíkářskou
výstavu, která se bude konat v sobotu 17. 3. 2018. Autobus je objednán, zájemci se
mohou přihlásit na OÚ do pondělí 12. 3. 2018.

-

Připomněl, že výstava v Ostratě se bude konat poslední týden před Velikonocemi
v sobotu 24. 3. 2018 v sále kulturního domu.

-

V tomto roce ukončí platnost další výjimka na vypouštění odpadových vod z obce
Ostrata do povrchových vod. V této souvislosti bylo zadáno vypracování nového
kanalizačního řádu obce, dále bude zřízeno nové výústí – místo pro odběr vzorků vody
z větve kanalizace ze západního záhumení a z firmy Elkoplast. Obojí na doporučení
odboru životního prostředí MMZ, kde byl starosta pozván v minulém měsíci
k jednání.
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-

Ing. Gargulák informoval o uzavření veřejnoprávní smlouvy se statutárním městem
Zlínem o přenesení veškeré působnosti na úseku přestupků svěřenou účinnými
právními předpisy orgánům obce. Úhrada nákladů bude představovat paušál 1200 Kč
za každé vyřízené oznámení přestupku. Má být schváleno zastupitelstvem.
USNESENÍ Č. 21. 15: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje návrh
Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Ostrata a statutárním městem Zlínem o přenesení
veškeré působnosti na úseku přestupků svěřenou účinnými právními předpisy
orgánům obce na orgány statutárního města Zlína. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy v zastoupení obce.
Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

Protože nikdo další se do diskuse nepřihlásil, starosta diskusi ukončil.
K bodu č. 13:
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
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