ZÁPIS
O PRŮBĚHU 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA KONANÉHO
DNE 9. ČERVENCE 2018 OD 18 HODIN V KULTURNÍM DOMĚ V OSTRATĚ

PŘÍTOMNI: Radek Hudeček, Ing. Miroslav Gargulák, Ing. Vladimír Divilek, Arnošt Horák,
Zdeněk Juřík, Mgr. Hana Juříková Florová, Ing. Ludmila Šmeidlerová, Karel
Krátký,
Hosté: 2 občané
Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Projednání a schválení změny počtu zastupitelů pro příští volební období
4. Diskuse
5. Závěr
K b. 1:
Zahájení zastupitelstva
Starosta Ing. Gargulák zahájil 23. 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 8 z 8 pozvaných členů
zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášení
schopné.
Zápis z 22. 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 p. Radka Hudečka.
USNESENÍ Č. 23. 1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo Mgr. Hanku Juříkovou
Florovou za zapisovatelku a Ing. Vladimíra Divilka a Radka Hudečka za ověřovatele.
Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu 2:
Schválení programu
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Ing. Miroslav Gargulák předložil ke schválení program, jak byl zveřejněn na úřední
desce, zkrácený o bod Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4/2018.
USNESENÍ Č. 23. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje program zasedání dle
zveřejněného návrhu zkráceného o bod č. 3 – Projednání a schválení rozpočtového
opatření č. 4/2018.
Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu 3:
Projednání a schválení změny počtu zastupitelů pro příští volební období
Pro minulé volební období bylo z neznámých důvodů a neznámým postupem
dosaženo změny počtu zastupitelů z 9 na 8. Protože to odporuje zdravému rozumu
i zákonu o obcích navrhuje starosta projednat a schválit změnu počtu zastupitelů
pro příští volební období zase na 9.
USNESENÍ Č. 23. 3: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo návrh na změnu počtu
zastupitelů a pro příští volební období schvaluje změnu počtu zastupitelů na 9. Ukládá
starostovi zajistit vyřízení změny v odboru kanceláře primátora statutárního města
Zlína v termínu do 12. 7. 2018.
Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu 4:
Diskuse
-

Starosta podal informaci, že výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů byl
dohodnut s Mgr. Hanou Juříkovou Florovou.

-

Starosta informoval, že se podařilo předběžně dohodnout vedení kroniky obce s paní
Alenou Čmelákovou.

-

V současné době probíhá vnitřní rekonstrukce obecního úřadu, konkrétně odstranění
umakartových šablon ze stěn a stropů v zasedačce, v kuchyni a nad schodištěm.
Šablony jsou nahrazeny vápennou omítkou, na stropy budou instalovány
sádrokartonové šablony. V této souvislosti je udělána i rekonstrukce elektrorozvodů
a osvětlení. Vyměněny budou i vstupní dveře do zasedačky.
Rekonstrukce bude dále pokračovat přestavbou toalet a položením nové dlažby
do chodby i na schodiště.

-

Datovkou došly z ORP Zlín první instrukce k přípravě voleb do zastupitelstev.
Po zakotvení nového počtu zastupitelů je čas na přípravu kandidátek do 31. 7. 2018
do 16:00 hodin. Pro nezávislé kandidáty je nutné získat na přiloženou petici
minimálně 21 podpisů, pro sdružení nezávislých kandidátů 29 podpisů. Ke každé
kandidátce musí být stanoven zmocněnec.
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O dalším postupu a termínech budou podávány průběžné informace na úřední desce.
-

Pan Krátký se dotazuje, proč se rekonstrukce obecního úřadu financuje z vlastních
zdrojů a ne z dotace, kterou on vyřídil v minulém volebním období.
Starosta připomněl, že zmíněná dotace byla vyřízena výhradně na zateplení budovy.
Původní rozpočet z r. 2013 byl na 1799 tis. Kč, k tomu byla přiznána dotace 1416 tis.
Kč. V únoru 2014 byla podána Žádost o poskytnutí podpory se stanoveným termínem
realizace do 31. 10. 2014. Realizace v tomto termínu nebyla připravena, bylo žádáno
odložení – nevím jak, není dokument. Po peripetiích jsme museli přepracovat
projektovou dokumentaci, protože neodpovídala skutečnosti – přístavek garáže
za klubovnou hasičů – a byl vyžádán nový rozpočet a nový energetický audit, resp.
energetický štítek. Rozpočet tentokrát vyšel na 2 800 tis. Kč, při tom byla vynechána
výměna stropů nad kancelářemi OÚ. Bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele.
Vysoutěžená cena byla cca 2300 tis. Kč, při čemž stavební dozor upozornil, že
vzhledem ke stavu budovy je třeba počítat s dodatečnými náklady kolem 500 tis Kč.
(Znamenalo by to vlastní náklady z rozpočtu obce 1400 tis. Kč). Současně sdělil, že
zvolená technologie zateplení pro budovu se stěnami s vlhkostí až do výšky 1 m je
pro budovu likvidační. Proto byl projekt skrečován.
Rozhodli jsme se opravu provést postupně na vlastní náklady. Co se týká vnějšího
pláště a stavebních otvorů jsme vynaložili: odvodnění 30 tis. Kč, okna 100 tis Kč,
střecha zbrojnice s tepelnou izolací stropu zasedačky 290 tis. Kč, vrata do zbojnice 78
tis. Kč, dveře do klubovny 18 tis Kč a fasáda 230 tis. Kč – tj. celkem 746, s oceněním
práce vlastních pracovníků a drobného materiálu možná 900 tis., ale nemáme žádné
závazky. Vnitřní úpravy odhadujeme s novým vybavením kuchyně a zasedačky 400
až 500 tis. Kč – maximum.

-

Zastupitelé pozvali občany a jejich děti na prázdninové odpoledne, které se bude konat
v neděli 15. 7. na hřišti v Ostratě.

Protože nikdo další se do diskuse nepřihlásil, starosta diskusi ukončil.
K bodu č. 5:
Závěr
Starosta poděkoval zastupitelům i všem přítomným spoluobčanům za účast a aktivitu
v jednání a zasedání ukončil.
Zapsala: Mgr. Hanka Juříková Florová
Ověřili:

Ing. Vladimír Divilek
Radek Hudeček

Starosta:

Ing. Miroslav Gargulák
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