OBEC OSTRATA
ZÁPIS
O PRŮBĚHU ČTVRTÉHO (MIMOŘÁDNÉHO) ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE OSTRATA KONANÉHO DNE 25. ÚNORA 2015 OD 19 HODIN V ZASEDACÍ
MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU OSTRATA

PŘÍTOMNI: Radek Hudeček, Ing. Miroslav Gargulák, Mgr. Hana Florová, Arnošt Horák,
Ing. Ladislav Divilek, Zdeněk Juřík, Karel Krátký, hosté z řad občanů (5)
OMLUVENI: Ing. Ludmila Šmeidlerová – dlouhodobá nemoc

PROGRAM:
1. Zahájení - určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Schválení členů a náhradníků hodnotící komise pro výběrové řízení
na dodavatele Zateplení obecního úřadu a požární zbrojnice
4. Projednání a schválení změny ve složení finančního výboru
5. Diskuse
6. Závěr

Zahájení zastupitelstva
Starosta Ing. Gargulák zahájil čtvrté - mimořádné - veřejné zasedání zastupitelstva
a přivítal přítomné občany a zastupitele.
Ing. Gargulák konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední
desce Obecního úřadu Ostrata a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání
a dále konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva (Ing. Ludmila Šmeidlerová je
řádně omluvena) a zastupitelstvo je tedy podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášení
schopné.

K bodu 1:
Zvolení ověřovatelů a zapisovatele
Ing. Gargulák navrhl jako zapisovatele Mgr. Hanu Florovou a ověřovatele
Ing. Ladislava Divilka a Radka Hudečka.
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USNESENÍ Č. 4.1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo Mrg. Hanu Florovou
za zapisovatelku a Radka Hudečka a Ing. Ladislava Divilka za ověřovatele.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
Schváleno.

K bodu 2:
Schválení programu
Ing. Miroslav Gargulák předložil ke schválení program, který byl zveřejněn na úřední
desce. Ing. Divilek navrhl doplnit program o bod Projednání a schválení změny
ve složení finančního výboru.
USNESENÍ Č. 4.2: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo program zasedání doplněný
o bod Projednání a schválení změny ve složení finančního výboru.
Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1.
Schváleno.

K bodu 3:
Schválení členů a náhradníků hodnotící komise pro výběrové řízení na dodavatele
Zateplení obecního úřadu a požární zbrojnice
Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo návrh na členy a náhradníky hodnotící komise
k výběrovému řízení na zateplení obecního úřadu a hasičské zbrojnice.

USNESENÍ Č. 4.3: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje členy a náhradníky
do hodnotící komise na výběrové řízení na dodavatele Zateplení obecního úřadu
a hasičské zbrojnice:
Kunor Leopold

náhradník

Mgr. Florová Hanka

Hudeček Radek

náhradník

Ing. Divilek Vladimír

Horák Arnošt

náhradník

Juřík Zdeněk

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1.

Schváleno.

K bodu 4:
Schválení změny ve složení finančního výboru
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Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo návrh změny ve složení kontrolního výboru,
p. Krátký je uvolněn z finančního výboru z důvodu křížení zájmů. Jako nový člen je
navrhována p. Iveta Valeriánová.

USNESENÍ Č. 4.4: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje změnu ve složení
finančního výboru – p. Karla Krátkého nahradí p. Iveta Valeriánová.
Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1.

Schváleno.

K bodu 5:
Diskuse


Ing. Gargulák zahájil diskuzi informací o finanční situaci OÚ k 25. 2. 2015:
ČNB

2 236 829,70

BÚ u ČSp

1 016 169,21

Pokladna



Celkem

3 280 242,91

27 244,-

Ing. Gargulák informoval o možnosti získat popelnice pro obec přes mikroregion
Slušovicko. Požádali jsme o 2 nové kontejnery na barevné sklo a 2 na papír (1,5m3) dotace 85 %. V diskusi doporučeno zajistit také 1 kontejner na elektroodpad a zvážit
také kontejner na drobný kovový odpad.
Zastupitelstvo prověří možnosti, projedná a bude informovat občany. Současně
připraví do Zpravodaje a na webové stránky obce informace ke způsobu třídění.



Ing. Gargulák vysvětlil v krátkosti důvody kácení stromů u hřiště, které proběhlo
na přelomu týdne. Toto kácení bylo spojeno s projektem Stromy pro Ostratu
dokončeným již 05/2014. Kvůli finančnímu vypořádání, proběhne tento týden
kontrola, zda je projekt proveden dle zadání. Podrobněji bude popsáno ve Zpravodaji.



Mgr. Divilek T. upozornil na skutečnost, že na webových stránkách je spousta
archaismů a dnes už zavádějících informací k Ostratě. Doporučuje projít a zajistit
jejich aktualizaci, případně odstranění.
OZ zajistí, co bude dosažitelné prostřednictvím administrátora našich stránek
p. Jaroně.
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K bodu 6:
Závěr
Ing. Gargulák poděkoval přítomným hostům i zastupitelům za aktivní účast v jednání
a v diskusi, zasedání ukončil.

Zapsala: Mgr. Hana Florová

Ověřovatelé:
Ing. Ladislav Divilek _____________________
Radek Hudeček
Starosta: Ing. Miroslav Gargulák

_____________________
_____________________

Přílohy:
•

Presenční listina
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