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ZÁPIS  

O PRŮBĚHU USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA 

KONANÉHO DNE 24. ŘÍJNA 2018 OD 19 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 

OBECNÍHO ÚŘADU OSTRATA 

 

PŘÍTOMNI: Radek Hudeček, Ing. Miroslav Gargulák, Mgr. Hana Juříková Florová, Arnošt 

Horák, Ing. Vladimír Divilek, Ing. Ludmila Šmeidlerová, Zdeněk Juřík, Ing. Bohumil Plachý, 

Pavel Mahďák 

HOSTÉ: 4 občané 

PROGRAM: 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu 

2. Schválení programu 

3. Volba starosty a místostarosty 

a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako 

dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 

b) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

c) volba starosty 

d) volba místostarosty 

4. Zřízení Finančního a Kontrolního výboru 

a) Určení počtu členů výborů 

b) Volba předsedy Finančního výboru 

c) Volba předsedy Kontrolního výboru 

d) Volba členů Finančního výboru 

e) Volba členů Kontrolního výboru 

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 

6. Volba zástupců do Mikroregionu Slušovicko a do MAS 

7. Diskuze 

8. Závěr 

 

Zahájení zastupitelstva 

Dosavadní starosta a současně nejstarší člen nově zvolených zastupitelů Ing. Gargulák 

zahájil zasedání přivítáním všech přítomných. 

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. 

Dále konstatoval, že zvoleno bylo 9 zastupitelů, z nichž první pracovní den po volbách 

jeden (Ing. Langer) podal písemnou rezignaci. Na jeho mandát získává tímto 

okamžikem ze zákona nárok pan Ing. Bohumil Plachý, který byl na stejné kandidátce 
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jako 1. náhradník. Ing. Gargulák předal všem zastupitelům Ověření o zvolení členem 

zastupitelstva. 

K rozhodnému dni – k pátku 19.10.2018 – nebyly vzneseny žádné námitky 

k regulernosti voleb v obci, zasedání tak splňuje právní náležitosti. 

Přítomno je zde všech 9 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy podle § 92 odst. 3 

zákona o obcích po složení slibu usnášení schopné.  

Složení slibu zastupitelstva 

Slib zastupitelstva probíhal podle § 69 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích. 

Ing. Gargulák slib přečetl a jmenovitě vyzval každého zastupitele ke složení slibu 

pronesením slova „slibuji“ a k podpisu na připravený arch (příloha číslo 2). Všichni 

zastupitelé slib řádně složili a stvrdili podpisem. 

K bodu 1: 

Zvolení ověřovatelů a zapisovatele 

Ing. Gargulák navrhl jako zapisovatele Mgr. Hanu Juříkovou Florovou a ověřovatele 

Ing. Vladimíra Divilka a Radka Hudečka. 

 

USNESENÍ Č. 1.1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo Mrg. Hanu Juříkovou 

Florovou za zapisovatelku a Radka Hudečka a Ing. Vladimíra Divilka za ověřovatele. 

 

Pro:9, proti:0, zdržel se:0. 

K bodu 2: 

Schválení programu 

Ing. Miroslav Gargulák přečetl program. Po jeho návrhu byl doplněn o Volbu 

zástupců do Mikroregionu a MAS. 

 

USNESENÍ Č. 1.2: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo program zasedání 

dle návrhu doplněného o bod: Volba zástupců do Mikroregionu a do MAS. 

 

Pro:9, proti:0, zdržel se:0. 

K bodu 3: 

Zvolení starosty a místostarosty 

Nejprve pan Gargulák navrhl, aby obec Ostrata měla jednoho neuvolněného 

místostarostu, uvolněného starostu a jejich volba probíhala veřejně. Tyto návrhy byly 

zastupiteli přijaty. 
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USNESENÍ Č. 1.3: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo, že obec Ostrata bude mít 

jednoho neuvolněného místostarostu. 

 

Pro:9, proti:0, zdržel se:0. 

 

USNESENÍ Č. 1.4: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo, že obec Ostrata bude mít 

podle § 84 odst. 2 zákona o obcích jednoho uvolněného starostu. 

 

Pro:9, proti:0, zdržel se:0. 

 

USNESENÍ Č. 1.5: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo způsob volby starosty 

a místostarosty veřejným hlasováním. 

 

Pro:9, proti:0, zdržel se:0. 

 

Poté Mgr. Hana Juříková Florová navrhla na post starosty Ing. Miroslava Garguláka, 

Jiný návrh nebyl vznesen. 

 

USNESENÍ Č. 1.6: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo za starostu obce Ostrata 

pana Ing. Miroslava Garguláka. 

 

Pro:9, proti:0, zdržel se:0. 

 

Zastupitelstvo bylo vyzváno k přednesení návrhů na post místostarosty. Ing. Miroslav 

Gargulák navrhl Arnošta Horáka, jiný návrh nebyl vznesen.  

 

USNESENÍ Č. 1.7: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo za místostarostu obce 

Ostrata pana Arnošta Horáka. 

 

Pro:9, proti:0, zdržel se:0. 

K bodu 4:  

Zřízení Finančního a Kontrolního výboru 

Ing. Gargulák navrhl, aby výbory pracovaly jako tříčlenné. Předsedou Finančního 

výboru navrhl p. Ing. Šmeidlerovou, předsedou Kontrolního výboru p. Mgr. Juříkovou 

Florovou. Jako členy Finančního výboru navrhl Ing. Divilka a p. Mahďáka, členy 

Kontrolního výboru Ing. Plachého a p. Juříka.  

 

USNESENÍ Č. 1.8: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo počet členů každého výboru 

3. 

 

Pro:9, proti:0, zdržel se:0. 
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USNESENÍ Č. 1.9: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo do funkce předsedů výborů: 

- Finanční výbor – Ing. Ludmila Šmeidlerová 

- Kontrolní výbor – Mgr. Hana Juříková Florová 

Pro:9, proti:0, zdržel se:0. 

 

USNESENÍ Č. 1.10: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo členy výborů: 

- Finanční výbor – Ing. Vladimír Divilek, Pavel Mahďák 

- Kontrolní výbor – Ing. Bohumil Plachý, Zdeněk Juřík 

Pro:9, proti:0, zdržel se:0. 

Nově zvolený starosta poděkoval za důvěru a vyslovil přesvědčení, že s tímto 

kolektivem zastupitelů můžeme dosáhnout dalšího zvelebení obce a zkvalitnění života 

občanům v obci. 

K bodu 5: 

Odměňování zastupitelů 

Pan Gargulák navrhl pro zastupitele obce Ostrata odměnu dle novely zákona 128/2000 

Sb. O obcích a metodických tabulek, které jsou přílohou nařízení vlády č. 317/2018 

Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků v platném 

znění. 

USNESENÍ Č. 1.11: Zastupitelstvo obce Ostrata stanovuje odměny zastupitelů podle 

§ 72 zákona o obcích a § 84 odst. 2 písmena n) ve výši: 22 134 Kč pro místostarostu, 

2 459 Kč pro předsedu výboru, 2 049 Kč pro člena výboru a 1 230 Kč pro člena 

zastupitelstva bez funkce. Současně pro pana Radka Hudečka schvaluje odměnu 

ve výši 0 Kč – na jeho žádost. Tato úprava odměn nabývá platnosti dnem 1. 11. 2018. 

Pro:8, proti:0, zdržel se:1. 

 

K bodu 6: 

Volba zástupců do Mikroregionu Slušovicko a do MAS 

Obec Ostrata je členem společenství obcí – Mikroregionu Slušovicko a Místní akční   

skupiny Vizovicko a Slušovicko. Pro účast na jednání a hlasování v orgánech sdružení 

si obec musí zvolit své zástupce. Obvykle to bývá starosta a místostarosta 

pro Mikroregion a starosta pro MAS. 

USNESENÍ Č. 1.12: Zastupitelstvo obce Ostrata zvolilo jako zástupce obce 

do orgánů Mikroregionu Slušovicko starostu Ing. Garguláka a místostarostu Arnošta 

Horáka.  
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Pro:9, proti:0, zdržel se:0. 

 

USNESENÍ Č. 1.13: Zastupitelstvo obce Ostrata zvolilo za zástupce do MAS starostu 

Ing. Miroslava Garguláka. 

 

Pro:9, proti:0, zdržel se:0. 

 

K bodu 7: 

Diskuze 

 Pan Gargulák vyzval všechny přítomné k zapojení do diskuze.  

Úvodem diskuse podal informaci o stavu rekonstrukce obecního úřadu a nejbližších 

připravovaných aktivitách obce. Informoval, že obec má k dnešnímu dni na svých 

účtech celkem 6 603 210 Kč.  

Zdeněk Juřík – informoval o aktivitách nově založeného spolku myslivců z Ostraty, 

který buduje svůj objekt na místě staré myslivecké chaty. Chtějí se zaměřit na práci 

s dětmi. To si už úspěšně ověřili v posledních dvou letech při pořádání prázdninového 

odpoledne, po dokončení stavby mají v plánu akci přenést do prostoru chaty 

a okolního lesa. 

Pan Jan Zbořil vznesl dotaz na úmysly s prostorem připraveným pro sportovní hřiště 

vedle dětského hřiště. 

 Ing. Gargulák odpověděl, že se připravuje využití, ale nejdříve se musí 

vybudovat přístup přes potok, protože jiný přístup pro techniku už neexistuje. 

Původně zamýšlené a vyjednávané prodloužení zaklenutí potoka o 18 m bylo 

odsouhlaseno Povodím Moravy, odborem životního prostředí, ale důrazně 

zamítnuto Ochranou životního prostředí. Nyní řešíme co nejjednodušší způsob 

nákladově únosný pro přemostění. Pak bude hřiště připraveno k využívání 

nutnými úpravami – srovnání terénu, oplocení, instalace fotbalových branek 

apod. Původně zamýšlené multifunkční hřiště by bylo příliš nákladné 

a vzhledem k předpokladu využívání a nákladů na správu a údržbu neefektivní. 

Ale nikdy neříkejme „nikdy“. 

 K bodu 8: 

Závěr 

Ing. Gargulák poděkoval přítomným za účast na zasedání a za náměty v diskusi. 

Vyzval přítomné a potažmo všechny občany k užší spolupráci s obcí, obecním 

zastupitelstvem. Všechny pozval na nejbližší akce pořádané nebo spolupořádané obcí: 

v neděli 2. prosince se bude konat rozsvěcování stromku u obecního úřadu, následující 
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sobotu, 8. 12. dopoledne budou na terase kulturního domu nabízeny zabíjačkové 

speciality a odpoledne bude pro děti pořádána Mikulášská nadílka. 

 

 

Zapsala: Mgr. Hana Juříková Florová   

    Ověřovatelé: Ing. Vladimír Divilek  _____________________ 

      Radek Hudeček  _____________________ 

Starosta: Ing. Miroslav Gargulák       _____________________ 

 

 

 

Přílohy: Č. 1 – Presenční listina 

              Č. 2 – Listina prokazující složení slibu 

    Č. 3 – Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání 


