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ZÁPIS  

O PRŮBĚHU 24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA KONANÉHO 

DNE 19. ZÁŘÍ 2018 OD 19 HODIN V SÁLE KULTURNÍHO DOMU 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 rozpočtového opatření č. 4 na rok 2018 

 4. Projednání a schválení záměru prodeje obecního pozemku 

 5. Projednání a schválení výběru dodavatele Změny územního plánu  

 6. Diskuse  

 7. Závěr          
            

K b. 1: 

Zahájení zastupitelstva 

Starosta Ing. Gargulák zahájil 24. 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 23. 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. 24. 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 
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K bodu 2: 

Schválení programu 

Ing. Miroslav Gargulák předložil ke schválení program, jak byl zveřejněn na úřední 

desce.  

USNESENÍ Č. 24. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje program zasedání dle 

zveřejněného návrhu. 

Pro:8, proti:0, zdržel se:0  Schváleno 

K bodu 3:  

 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4/2018  

Protože v průběhu roku 2018 docházelo a dochází k čerpání finančních prostředků 

v jiné struktuře, než obsahoval schválený rozpočet, a to především z důvodů 

návaznosti na dříve zažité zvyklosti účtování, je navrženo a předloženo k projednání 

toto rozpočtové opatření. 

USNESENÍ Č. 24. 3: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje návrh 

rozpočtového opatření č. 4/2018. Ukládá starostovi zajistit zveřejnění schváleného 

rozpočtového opatření na úřední desce. 

Pro:8, proti:0, zdržel se:0  Schváleno 

K bodu 4: 

Projednání a schválení záměru prodeje obecního pozemku 

Bývalý majitel rodinného domku č. p. 49 p. Miroslav Švub žádá o odkup obecního 

pozemku – části parcely č. 345 pod zastavěnou částí domu o ploše asi 1,5 m
2
, 

pro nového majitele domu manžele Kateřinu a Sebastiana Bautovy do SJM.  

USNESENÍ Č. 24. 4: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje záměr 

prodeje části parcely č. 345 o ploše cca 1,5 m
2
 do SJM Kateřiny a Sebastiána 

Bautových. Pokud v průběhu zveřejnění nebudou vzneseny připomínky nebo jiné 

nároky bude na náklady p. Miroslava Švuba provedeno zaměření skutečného stavu 

a na základě nového geometrického plánu bude vypracována kupní smlouva. Prodejní 

cena bude 105 Kč/m
2
. 

Pro:8, proti:0, zdržel se:0  Schváleno 

K bodu 5: 

Projednání a schválení výběru dodavatele Změny územního plánu obce 



  
  

 

Ostrata č. p. 23, 763 11Želechovice, tel: 577 914 713 IČO 709 10 740 

e-mail: obec@ostrata.cz 

Na poptávku k vypracování cenové nabídky Změny územního plánu se ozvali tři 

zájemci – rozsah zpracování podle stejného zadání. Jeden zájemce však poslal vzápětí 

písemnou omluvu, že z důvodů pracovního přetížení nemůže zakázku přijmout. Další 

byly na ceny 126 tis. Kč vč. DPH a 120 tis. Kč bez DPH (tj. 145,2 tis. Kč s DPH). 

Po krátké diskusi zastupitelstvo doporučilo zadat zakázku firmě Alfinvest Zlín, s.r.o. 

s nabídnutou cenou 126 tis. vč. DPH. 

USNESENÍ Č. 24. 5: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo výběr dodavatele 

na zpracování Změny územního plánu č. 1 a schvaluje zadat zakázku firmě Alfinvest, 

s.r.o.. Ukládá starostovi uzavřít s firmou smlouvu o dílo s cenou za zpracování 126 

tis. Kč vč. DPH. 

Pro:7, proti:0, zdržel se:1  Schváleno 

K bodu 6: 

Diskuse 

- Starosta informoval o právě probíhajícím jednání k modernizaci veřejného osvětlení 

v obci. Informoval i o nabídce na zpracování projektu s dotací a podmínkách přiznání 

50% dotace. Z krátké diskuse vyplynulo, že cestou dotace zatím nepůjdeme. 

- Starosta informoval o opakovaných stížnostech občanů Hvozdné na zápach 

z kompostárny. Přestože zásoby rostlinného biomateriálu jsou udržovány na minimu, 

probíhající procesy kvašení způsobují nepříjemný zápach, který se dle směru větru 

často obrací směrem k obytné části. V listopadu končí naše povinnosti k udržitelnosti 

projektu, proto doporučuji pro příští roky Ostratu vyvážet přímo do Fryštáku a ostatní 

obce vypovědět. Využití areálu kompostárny směřovat pro jinou činnost obce (výroba 

palivového dříví, štěpky apod.). 

- V současné době stále probíhá vnitřní rekonstrukce obecního úřadu. Zasedačka je již 

hotová, čekáme na nové stoly a židle. Kuchyň je také dokončena vč. nové kuchyňské 

linky. Ještě bude doplněna lednička. Rekonstrukce toalet bude provedena po volbách 

stejně jako oprava schodiště a podlahy v chodbě. 

- V pátek 21. 9. proběhne v sále kulturního domu setkání zastupitelů s důchodci. 

Pozvánky jsou distribuovány, účast přislíbilo 44 důchodců (z 91 pozvaných), z toho 6 

s jistou dávkou neurčitosti. Vše je připraveno. Sraz zastupitelů – pořadatelů – je pokud 

možno do 16:30 hod v sále. 

- Na neděli 21. 10. 2018 bude připraven pro děti lampionový průvod s doprovodným 

programem – začne dílničkou v zasedačce obecního úřadu, po průvodu bude zakončen 

táborákem na výletišti. V případě špatného počasí se akce neuskuteční.  

- Nejpozději do konce října bude vydán Zpravodaj. Zastupitelé a zástupci spolků 

připravte si případné příspěvky ke zveřejnění. 
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- Místnost se saunou je z pohledu obce, připravena k provozu. Čeká se na vyjádření paní 

Němcové.  

Protože nikdo další se do diskuse nepřihlásil, starosta diskusi ukončil. 

K bodu č. 7: 

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 
            
            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


