ZÁPIS
O PRŮBĚHU DESÁTÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA
KONANÉHO DNE 17. ÚNORA 2016 OD 18 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
OBECNÍHO ÚŘADU OSTRATA

PŘÍTOMNI: Radek Hudeček, Ing. Miroslav Gargulák, Mgr. Hana Florová, Arnošt Horák,
Ing. Vladimír Divilek, Ing. Ludmila Šmeidlerová, Zdeněk Juřík
Omluveni: Karel Krátký
Hosté: 7 spoluobčanů
PROGRAM:
Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – E.ON, Ing. Marcoň
Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – p. Morbicerová
Projednání příspěvku na činnost pro včelaře a pro Spolek přátel hradu Lukov
Projednání stavebních úprav hasičské zbrojnice a přestavby vozíku na zásahový přívěs
za VW Crafter
7. Projednání úhrady nákladů na opravu homogenizéru ZAGO – za náhradu zcizených
dílů
8. Projednání vybudování přípojky elektro ke kompostárně
9. Zabezpečení obecního lesa v Boří proti vytváření skládek odpadů
10. Zajištění výsadby v lese v Boří po mýtní těžbě z r. 2013
11. Zajištění projektové dokumentace k opravám místních komunikací
12. Příprava košíkářské výstavy v r. 2016
13. Projednání obecně závazné vyhlášky o psech
14. Projednání požadavků na nákup a prodej obecních pozemků
15. Projednání návrhu na realizaci elektronického zabezpečení kanceláří obecního úřadu
16. Diskuse
17. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení zastupitelstva
Starosta Ing. Gargulák zahájil desáté 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 nejméně sedm dní
přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 7 z 8 členů
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zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášení
schopné.
Zápis z 9. 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 Florovou a ověřovatele
Ing. Vladimíra Divilka a Radka Hudečka.
USNESENÍ Č. 10.1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo Mgr. Hanu Florovou
za zapisovatelku a Radka Hudečka a Ing. Vladimíra Divilka za ověřovatele.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu 2:
Schválení programu
Ing. Miroslav Gargulák předložil ke schválení program, jak byl zveřejněn na úřední
desce. Sám pak navrhl doplnění bodu 5 – projednání příspěvku pro včelaře
o příspěvek pro Spolek přátel hradu Lukov a doplnění bodu č. 15 - Projednání návrhu
na realizaci elektronického zabezpečení kanceláří obecního úřadu.

USNESENÍ Č. 10.2: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo program zasedání dle
zveřejněného návrhu a s rozšířením bodu 5. o „ projednání příspěvku pro včelaře a pro
Spolek přátel hradu Lukova vložením bodu 15 - Projednání návrhu na realizaci
elektronického zabezpečení kanceláří obecního úřadu.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu 3:
Projednání smlouvy na věcné břemeno – E.ON, Ing. Marcoň
E.ON Distribuce a.s. předkládá k projednání a schválení návrh smlouvy o zřízení
věcného břemene č. OT-014330028659/001v souladu s ustanovením §25 odst.4
zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, na právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na obecním
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pozemku (parcely 340, 585/10 a 585/60) distribuční soustavu – přípojku NN
pro stavby realizované p. Ing. Marconěm podle přiloženého geometrického plánu.

USNESENÍ Č. 10.3: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo předložený návrh
smlouvy o zřízení věcného břemene č. OT-014330028659/001v souladu
s ustanovením §25 odst .4 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění
a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na právo zřídit, provozovat, opravovat
a udržovat na obecním pozemku (parcely 340, 585/10 a 585/60) distribuční soustavu –
přípojku NN pro stavby realizované p. ing. Marconěm podle přiloženého
geometrického plánu a pověřuje starostu ing. Miroslava Garguláka podpisem za Obec
Ostrata.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu 4:
Projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení na věcné břemeno –
p. Morbicerová
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na právo existence vodovodního řádu s ochranným pásmem a na právo
vstupu na dotčené obecní pozemky (p. č. 76/6, 465/73, 76/4, 465/12, 465/88, 467/1,
67/1) za účelem kontroly a údržby zařízení po dobu jeho funkčního využívání
oprávněnými osobami - p. Morbicerová , Ing. Ladislav Krajča a p. Vladíková.
USNESENÍ Č. 10.4: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo návrh smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo existence vodovodního řádu
s ochranným pásmem a na právo vstupu na dotčené obecní pozemky (p.č. 76/6,
465/73, 76/4, 465/12, 465/88, 467/1, 67/1) za účelem kontroly a údržby zařízení
po dobu jeho funkčního využívání oprávněnými osobami - p. Morbicerová ,
Ing. Ladislav Krajča a p. Vladíková a pověřuje starostu Ing. Garguláka podpisem
za Obec Ostrata – za umožnění bezplatného odběru vody pro objekty u hřiště
a výletiště v Ostratě.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

USNESENÍ Č. 10.4a: Zastupitelstvo obce Ostrata ukládá starostovi zajistit jako
protihodnotu ke schválení věcného břemene uzavření smlouvy na bezplatný odběr
vody pro objekty přilehlé k obecnímu hřišti a výletišti – dřevostavba, WC a krámek
na občerstvení.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno
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K bodu č. 5:
Projednání příspěvku na činnost pro včelaře a pro Spolek přátel hradu Lukova
Zastupitelstvo projednalo žádost Českého svazu včelařů, okresní výbor Zlín, ZO
Slušovice o poskytnutí příspěvku na zlepšení zdravotního stavu včelstev a zlepšení
chovného stavu včelstev.

USNESENÍ Č. 10.5: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje poskytnutí daru Českému
svazu včelařů, okresní výbor Zlín, ZO Slušovice ve výši 4000 Kč na zlepšení
zdravotního stavu včelstev a zlepšení chovného stavu včelstev.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

Zastupitelstvo projednalo žádost Spolku přátel hradu Lukov o příspěvek
na pokračování záchranných prací na stavebním zajištění východní hradby dolního
hradu, která je v havarijním stavu.

USNESENÍ Č. 10.6: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje poskytnutí daru Spolku
přátel hradu Lukov ve výši 5000 Kč na pokračování záchranných prací na stavebním
zajištění východní hradby dolního hradu.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu č. 6:
Projednání stavební úpravy hasičské zbrojnice a úpravy vozíku na zásahový přívěs
za VW Crafter
Současný stav, kdy vozidlo Crafter je vystaveno nekrytě povětrnostním vlivům,
protože není možnost ho garážovat, je nadále neúnosný. Řešení je v provedení
stavebních úprav v prodloužení sníženého vjezdu do garáže. Současně je nutné pořídit
a přestavět přívěsný vozík na zásahový a pro jeho snadný vjezd do garáže vybudovat
nová vrata na místě, kde původně vrata do 70. let byla. S budováním nových vrat se
nabízí i výměna stávajících vrat za sekční a jejich typové a barevné sjednocení.
Náklady na stavební úpravy vč. vrat při využití sezónních slev by neměly překročit
100 000 Kč, pořízení vozíku vč. závěsného zařízení a jeho úprava může představovat
částku do 30 000 Kč.
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USNESENÍ Č. 10.7: Zastupitelstvo obce Ostrata souhlasí s provedením stavebních
oprav hasičské zbrojnice a s výměnou vrat v celkové hodnotě do 100 000 Kč.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

USNESENÍ Č. 10.8: Zastupitelstvo obce Ostrata souhlasí se zakoupením přívěsného
vozíku a s jeho přestavbou na zásahový přívěs. Současně souhlasí se zakoupením
a s montáží závěsného zařízení na VW Crafter s celkovým nákladem do 30 000 Kč.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu č. 7:
Projednání nákladů na náhradu zcizených dílů a opravu homogenizéru ZAGO
Jak bylo již dříve uvedeno, v říjnu 2015 došlo na kompostárně ke zcizení
hydraulických prvků a kardanu v pořizovacích cenách od dodavatele zařízení celkem
za 100 tisíc Kč. Byly hledány možnosti náhradního řešení – dodávky od českých
firem. Kardan se podařilo zajistit za 7 800 Kč, hydraulické válce a čepy včetně
montáže za 29 tisíc Kč a rozvaděč očekáváme v ceně kolem 15 tisíc Kč. Finální
montáž, doplnění vytečeného hydraulického oleje a seřízení bude stát kolem 10 tis.
Kč. Celkem to bude asi 60 – 65 tisíc. Od pojišťovny nedostaneme žádnou úhradu,
protože žádná z uzavřených pojistek takový případ neřeší.
USNESENÍ Č. 10.9: Zastupitelstvo obce Ostrata souhlasí s úhradou nákladů na
opravu homogenizéru ZAGO s cílem jeho uvedení do provozuschopného stavu
před zahájením sezóny 2016.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu 8:
Vybudování přípojky elektro ke kompostárně
Přípojka elektřiny ke kompostárně byla firmou E.ON provedena jen na sloup
v zahrádce u domu pana Slavíka ve Hvozdné. Zpracování projektu mohou provést jen
oprávněné projekční kanceláře, ale pro ně to byla co do rozsahu nezajímavá zakázka.
Nyní je zpracování projektu a vyřizování stavebního povolení podle dostupných
informací v závěrečné fázi. Po obdržení stavebního povolení provedeme vlastními
silami výkop a položení kabelu směrem ke kompostárně a vybudování rozvodné skříně
s elektroměrem. S úhradou se počítá v rozpočtu.
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K bodu 9:
Zabezpečení obecního lesa v Boří proti vytváření skládek odpadů
U lesních cest v Boří se opakovaně objevují pytle s odpadky i hromady různých
materiálů z demolic, které musíme v různých intervalech odstraňovat a za jejich
likvidaci navíc platit. Zákazové cedule se míjí účinkem, ani tam nevydrží. Proto bylo
doporučeno vybudovat zábranu vjezdu na nejexponovanější cestu – uzamykatelnou
závoru. Oprávněné osoby na požádání obdrží od obecního úřadu klíč.

K bodu 10:
Zajištění odložené výsadby v lese v Boří po mýtní těžbě z r. 2013
Po zrušení výsadby plánované na říjen 2015 z důvodů počasí i změny dotačních
pravidel jsme požádali o povolení odkladu, s nímž jsme dostali souhlasné stanovisko.
Byla provedena nová registrace, ale abychom neztratili nárok na dotaci, výsadba musí
být provedena na jaře 2016. Proto ověřujeme dostupnost sadby a hledáme vhodný
termín pro organizování výsadby. Předběžně uvažujeme s víkendem 22. - 24. dubna
nebo 29. dubna až 1. května. Včas upřesníme.

K bodu 11.
Zajištění projektové dokumentace k opravám místních komunikací
V minulých letech byly provedeny rekonstrukce místních komunikací v západní části
obce mimo cesty od p. Březíkové směrem k hlavní cestě. V r. 2014 byla
zrekonstruována část cesty ve východní části obce – mezi domy Zubíčkových
a Pátkových. V dohledné době bychom také rádi provedli zkvalitnění povrchů cest
od Manového po Zubíčkovo a od domu Sládkových k horní autobusové zastávce.
USNESENÍ Č. 10.10: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo stav místních
komunikací a ukládá starostovi zajistit zpracování potřebné projektové dokumentace
k opravám vyjmenovaných úseků.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu 12:
Příprava košíkářské výstavy v r. 2016
Letošní cyklus košíkářských výstav začíná v Rudníku 12. 3. 2016. Zatím jsme obdrželi
neoficiální pozvání. Pro zájemce je objednán autobus, registrace zájemců a další
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podrobnosti budou vyhlášeny na začátku března – zájemci se mohou přihlásit se
na obecním úřadě.
Košíkářská výstava v Ostratě je plánována na sobotu 16. dubna. Zatím je objednána
cimbálovka Korečnica, je dohodnuto vystoupení dětského valašského souboru
Laštověnka a program mají zájem oživit také děvčata z pěveckého souboru z Kyjova –
podrobnosti ještě neznáme. Akce nebude dotována ze státních institucí, zatím jsme
dostali sponzorskou podporu 15 tis. Kč od firmy Continental Barum, chceme oslovit
také ostratské firmy a podnikatele o pomoc finanční či věcnou.
USNESENÍ Č. 10.11: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo přípravu výstavy
Nevšední podoby proutí a ukládá starostovi Ing. Gargulákovi zajistit organizačně
a finančně přípravu akce na sobotu 16. dubna 2016. Současně ukládá zajistit pozvání
hostů z družebních obcí Rudník a Morkovice-Slížany.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu 13.
Projednání obecně závazné vyhlášky o volném pohybu psů na veřejných prostranstvích
v obci Ostrata
Protože se množí případy nekontrolovaného pohybu psů nezajištěných náhubky,
mnohdy ohrožujících občany i jejich řádně zabezpečené psy na vycházkách
a působících znečišťování chodníků, dětských hřišť a ostatních veřejných prostranství
bylo policií ČR při řešení posledního oznámeného případu doporučeno vydat obecně
závaznou vyhlášku k této problematice. Návrh byl zpracován, po připomínkách
odboru veřejné správy a kontroly korigován a rozeslán zastupitelům k prostudování
a k připomínkám.
USNESENÍ Č. 10.12: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje návrh
obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Ostrata. Ukládá starostovi její zveřejnění po číslem 2/2016.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu 14.
Projednání požadavků na prodej obecních pozemků a nákup pozemků pro obec
-

Navrátil Jaroslav a Navrátilová Jarmila, Ostrata 46 – nabízí obci výměnu
parcely 77 o rozloze 84 m2, která zasahuje do obecních parcel 81/17 a 76/1,
za obecní parcelu č. 99/4 o rozloze 71 m2 – rozdíl 13 m2 by byl uhrazen v ceně
105 Kč/m2.
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USNESENÍ Č. 10.13: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo návrh manželů
Navrátilových, bytem Ostrata, č. p. 46, a schvaluje vydání záměru na nákup jejich
parcely č. 77 o rozloze 84 m2 a na prodej obecní parcely č. 99/4 o rozloze 71 m2
s doplatkem obce za 13 m2 po 105 Kč/m2.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu 15:
Projednání návrhu na realizaci elektronického zabezpečení kanceláří obecního úřadu
Budova obecního úřadu je zabezpečena proti nežádoucímu vstupu okenními mřížemi,
ale vstup přes dveře je zajištěn jen zámky, které jsou dnes lehce překonatelné. Protože
jsou v kancelářích obecního úřadu jednak počítače s důležitými údaji i dokumenty
v tištěné podobě, chceme prostor kanceláří – v přízemí – zabezpečit prostorovými
elektronickými čidly s vývodem na pult centrální ochrany. K tomu jsme uplatnili
poptávku na 3 firmy: MOBA, Integra a Systém Plus. Jejich nabídky obsahovaly řešení
pro stejné zadání, cena se liší podle technické úrovně použitých prvků. Vycházíme
z toho, že nepotřebujeme nejmodernější nejdražší řešení, proto hlavním kriteriem
výběru možného dodavatele bude celková cena a cena služby pultu CO.
Z předložených nabídek z tohoto pohledu nejblíž našim představám je nabídka firmy
Integra VD Zlín s cenou 19 997 Kč vč. DPH za zařízení a instalaci a měsíční paušál
za služby pultu CO vč. spojení přes kartu SIM za 350 Kč bez DPH, tj. 423,50 vč.
DPH.
USNESENÍ Č. 10.14: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo nabídky technického
řešení elektronického zabezpečení kanceláří obecního úřadu Ostrata a ceny vč. služby
napojení na pult centrální ochrany a doporučuje starostovi uzavřít smlouvu o dodávce
(kupní smlouvu) s organizací Integra VD Zlín.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Schváleno

K bodu 16:
Diskuse
-

Starosta seznámil na začátku diskuse přítomné se stavy na účtech obce
a v pokladně

-

p. Zbořil navrhoval zastupitelům zkusit získat dotace na opravu cesty kolem
Mazalového a Hudečkového

-

Ing. Plachý upozorňuje na stav ovzduší, kdy většina domácností topí přes zimu
dřevem nebo uhlím, ale při tom spalují různé odpady, které vytváří obtěžující
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a zdraví nebezpečný kouř. Nejvíce stížností je na firmu Elkoplast. Obec by měla
takovýmto jevům kontrolami a dostupnými prostředky zamezovat.
-

Byly vzneseny připomínky na řešení podomního prodeje, zejména na případy
klamání starších občanů. Doporučeno řešit v nejbližším Zpravodaji osvětou
a vydáním Obecně závazné vyhlášky o zákazu podomního prodeje.

-

P. Zbořil upozorňuje na stav jehličnanů u horní autobusové zastávky, vyžadují asi
vykácení a novou výsadbu.

-

Ing. Plachý upozornil také na stav vzrostlých stromů pod domem p. Ivo Mazala,
kde větve dosahují do drátů elektrických rozvodů. Obec by měla přikročit k jejich
vykácení. Současně je třeba řešit poškozenou lípu u pomníku a lípu u p. Iva
Šmeidlera. Starosta zajistí vyřízení povolení a novou výsadbu. Práce bude zadána
zčásti specialistovi, zčásti ji provedou zaměstnanci obecního úřadu.

K bodu 17:
Závěr
Starosta poděkoval zastupitelům i všem přítomným spoluobčanům za účast a aktivitu
v diskusi a zasedání ukončil.

Zapsal: Mgr. Hana Florová

Ověřil: Ing. Vladimír Divilek

Radek Hudeček

Starosta: Ing. Miroslav Gargulák
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