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ZÁPIS  

O PRŮBĚHU 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA KONANÉHO 

DNE 13. PROSINCE 2018 OD 18 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO 

ÚŘADU OSTRATA 

 

PŘÍTOMNI: Radek Hudeček, Ing. Miroslav Gargulák, Ing. Vladimír Divilek, Arnošt Horák, 

Mgr. Hana Juříková Florová, Ing. Ludmila Šmeidlerová, Pavel Mahďák   

Omluveni: Ing. Bohumil Plachý, Zdeněk Juřík 

Hosté: 1 občan 

Program: 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2. Schválení programu zasedání 

3. Projednání návrhu a schválení rozpočtového opatření č. 6 na rok 2018 

4. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2019 a výhledu na roky 2020-2021 

5. Projednání a schválení smlouvy o dílo s ateliérem Alfinvest Zlín 

6. Projednání a schválení Dodatku č. 12 ke sml. o dílo č. 53/713/03/40 s TS Zlínsko 

7. Výběr a schválení dodavatele na výměnu veřejného osvětlení 

8. Projednání schválení nákladů na instalaci signalizace a kamer  

9. Projednání a schválení výše poplatku za soustředění, svoz a likvidaci odpadu 

10. Jmenování inventarizační komise a schválení plánu inventarizace za rok 2018 

11. Diskuse  

12. Závěr           
            

  

K bodu 1: 

Zahájení zastupitelstva 

Starosta Ing. Gargulák zahájil 1. 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 7 z 9 pozvaných členů 

zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášení 

schopné.  

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva byl ověřen schválenými ověřovateli 

a zveřejněn na webových stránkách. 
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Zvolení ověřovatelů a zapisovatele 

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

Ing. Vladimíra Divilka a p. Radka Hudečka. 

USNESENÍ Č. 1. 1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo Mgr. Hanku Juříkovou 

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

USNESENÍ Č. 1. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje program zasedání dle 

zveřejněného návrhu. 

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

K bodu 3:  

Projednání návrhu a schválení rozpočtového opatření č. 6 na rok 2018 

 

Vzhledem k nutnosti upřesnění rozpočtů příjmů a výdajů ve vztahu ke skutečnosti byl 

připraven návrh na Rozpočtové opatření č. 6, které předložil starosta k projednání 

s komentářem k jednotlivým položkám. 

 

USNESENÍ Č. 1. 3: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje Rozpočtové 

opatření č. 6 dle předloženého návrhu. 

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

 

K bodu č. 4: 

Projednání a schválení rozpočtu na rok 2019 a výhledu na roky 2020-2021 

Návrhy rozpočtu na rok 2019 a Rozpočtového výhledu na roky 2020-2021 předložil 

Ing. Gargulák. K jednotlivým položkám poskytl komentář a zdůvodnění. 

USNESENÍ Č. 1. 4: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje Rozpočet 

obce na rok 2019 podle předloženého návrhu. Ukládá starostovi schválený rozpočet 

zveřejnit na úřední desce. 

Pro:7, proti:0, zdržel se:0   Schváleno 
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USNESENÍ Č. 1. 5: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje Rozpočtový 

výhled obce na roky 2020-2021 podle předloženého návrhu. Ukládá starostovi 

schválený rozpočtový výhled zveřejnit na úřední desce. 

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

 

K bodu č. 5: 

Projednání a schválení smlouvy o dílo s ateliérem Alfinvest Zlín  

Na základě usnesení č. 24.5 ze schůze zastupitelstva z 19. 9. 2018 byl zpracován návrh 

Smlouvy o dílo na zpracování změny č. 1 územního plánu Ostrata s ateliérem 

Alfinvest Zlín. Smlouvu předložil ke schválení Ing. Gargulák. Současně informoval 

o probíhajícím vyjednávání k možnosti úhrady z dotace ze Zlínského kraje. 

USNESENÍ Č. 1. 6: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje předloženou Smlouvu 

o dílo s ateliérem Alfinvest na zpracování Změny č. 1 územního plánu Ostrata 

za celkovou cenu 126 000 Kč. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

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

K bodu č. 6: 

Projednání a schválení Dodatku č. 12 ke sml. o dílo č. 53/713/03/40 s TS Zlínsko 

 

Technické služby Zlínsko reagují na změny cen dodavatelů a změny mzdových 

předpisů úpravou cen některých služeb, které nabudou platnosti od 1. 1. 2019. K tomu 

předkládá Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo č. 53/713/03/40. Podle předběžné 

kalkulace se jedná o celkové zvýšení našich nákladů asi o 4 %, tj. asi o 8 tis. Kč. 

  

USNESENÍ Č. 1. 7: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje Dodatek č. 12 

ke smlouvě o dílo č. 53/713/03/40 a pověřuje starostu jeho podpisem. 

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

K bodu č. 7: 

Výběr a schválení dodavatele na výměnu veřejného osvětlení 

 

Současné veřejné osvětlení v obci se vzhledem k fyzickému i morálnímu opotřebení 

stává vysoce nákladovým – údržba i spotřeba elektřiny. Proto jsme uplatnili poptávku 

na výměnu osvětlení za svítidla LED s nižším příkonem a snížením nároků na údržbu. 

Cenové nabídky předložilo hned několik firem. Kompletní k posouzení bylo 5 nabídek 

od 2 firem. 
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USNESENÍ Č. 1. 8: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo cenové nabídky 

na výměnu 62 ks svítidel veřejného osvětlení a rozhodlo pověřit realizací firmu pana 

Karla Řiháka. Jako variantu zvolilo tělesa LED Street light s příkonem 24 W. 

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

K bodu 8: 

Projednání schválení nákladů na instalaci signalizace a kamer 

Obec má již v současnosti soustředěny prostředky poměrně značné hodnoty v prostoru 

areálu Technického zázemí i na výletišti a dětském hřišti. Protože hrozí reálné 

nebezpečí poškození nebo zcizení, bylo doporučeno objekty chránit signalizací 

a kamerami. V objektu TZ jsou rozvody již připraveny jako součást elektroinstalace. 

O cenovou nabídku na prostorovou ochranu v objektu technického zázemí byly 

požádány 3 firmy. Odpověděly a nabídku předložily 2 firmy. 

Firma David Hlaváček má nabídkovou cenu 23 458 Kč, Integra VD Zlín za stejnou 

dodávku nabízí cenu 21 766 Kč. 

Jak vzhledem k ceně, ale i ke zkušenosti s Integrou VD u prostorového zabezpečení 

obecního úřadu s propojením na pult centrální ochrany, byla upřednostněna tato firma. 

USNESENÍ Č. 1. 9: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo cenové nabídky 

na instalaci bezpečnostní signalizace s prostorovými čidly a rozhodlo pověřit realizací 

firmu Integra VD Zlín s nabídkovou cenou 21 766 Kč. 

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

Současně bylo projednáno zabezpečení venkovního prostoru technického zázemí 

a výletiště s dětským hřištěm kamerovým systémem. 

Protože už v současnosti máme napojení bezpečnostní signalizace na pult centrální 

ochrany firmy Integra VD Zlín, požádali jsme o návrh rozmístění kamer a cenovou 

kalkulaci. Pro technické zázemí je celková cena 27 804 Kč, pro výletiště a dětské 

hřiště 49 993 Kč – ceny jsou s DPH. Realizace se předpokládá v jarních měsících 

2019. Provoz kamer musí být řízen v souladu s předpisy pro ochranu soukromí. 

K dispozici bude 14denní záznam. 

 USNESENÍ Č. 1.10: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo cenové nabídky 

na instalaci bezpečnostních kamer v prostorách technického zázemí, výletiště 

a dětského hřiště. Schvaluje vybudování systému s celkovými náklady 27 804 Kč 

pro technické zázemí a 49 993 Kč pro výletiště a dětské hřiště.  

Pro:7, proti:0, zdržel se:0   Schváleno 
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K bodu č. 9: 

Projednání a schválení výše poplatku za soustředění, svoz a likvidaci odpadu 

 

Poplatek za soustřeďování, svoz a likvidaci komunálního odpadu se stanovuje 

po posouzení nákladů a výnosů v dané oblasti za minulý ukončený rok – tj. v našem 

případě 2017. Náklady na svoz dle faktur TS byly 206 370 Kč, EKOKOM obci 

vyplatil 43 024 Kč, čisté náklady na směsný komunální odpad jsou 163 346 Kč. 

Od občanů bylo vybráno 150 433 Kč, při počtu občanů 403 je průměr 405,32 Kč. 

Mimo to obec platí za nebezpečný odpad a velkoobjemový – cca 20 tis. Kč a hradí 

náklady na svoz a zpracování rostlinného odpadu – za rok 2018 zatím neuzavřeno, 

počítáme s tím, že celkové příjmy od obsloužených obcí uhradí naše náklady. 

Dohodli jsme se navrhnout poplatek neměnit. 

 
USNESENÍ Č. 1. 11: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo informaci o příjmech 

a výdajích na soustřeďování, svoz a likvidaci komunálních odpadů za rok 2017 

a rozhodlo poplatek pro rok 2019 neměnit, zachovat výši 400 Kč na občana a rok. 

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

 

K bodu 10: 

Jmenování inventarizační komise a schválení plánu inventarizace za rok 2018 

S blížícím se koncem roku je nutné připravit k roční uzávěrce inventarizaci majetku 

obce. K tomu jmenuji inventarizační komisi ve složení: 

Předseda – Ing. Ludmila Šmeidlerová, členové Ing. Vladimír Divilek, Pavel Mahďák. 

Z metodiky k roční uzávěrce vyplývá, že provedení inventarizace musí být provedeno 

v období 2 měsíce před až 2 měsíce po rozhodném dni, kterým je nyní 31. 12. 2018. 

USNESENÍ Č. 1. 12: Zastupitelstvo obce Ostrata ukládá komisi připravit a provést 

inventarizaci majetku nejpozději do 15. 2. 2019, zprávu o výsledku předložit pak 

na nejbližším zasedání. 

K bodu 11: 

Diskuse 

- Ing. Gargulák mimo hlavní program předložil ke schválení návrh Smlouvy 

o zřízení věcného břemene č. OT-014330049666/001 mezi obcí Ostrata a E.ON 
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Distribuce, a.s.. Týká se průchodu přípojky pro budoucí rodinný dům 

Mgr. Juříkové Florové přes obecní pozemky. 

USNESENÍ Č. 1. 13: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje Smlouvu 

o zřízení věcného břemene č. OT-014330049666/001 mezi obcí Ostrata a E.ON 

Distribuce, a.s. včetně výše jednorázové úhrady 6 900 Kč. 

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

- Mgr. Juříková Florová podala informaci o závěrech kontroly provedené 

kontrolním výborem na obecním úřadě dne 12. 11. 2018. Byly zjištěny 2 formální 

závady, ty byly v průběhu několika dnů odstraněny. 

- Ing. Šmeidlerová podala informaci o výsledku kontroly hospodaření obce 

provedené finančním výborem dne 6. 12. 2018. Tato kontrola bude ještě 

dokončena v příštích týdnech. Protože účetní byla právě na dovolené, období 

listopad nebylo ještě uzavřeno a některé souvislosti nemohly být řádně ověřeny. 

- Místostarosta p. Horák podal průběžnou informaci o stavu a výhledech 

kompostárny. Pro příští rok bude navržen upravený režim, který by měl zajistit 

zlepšení efektivity. Další informace po vyhodnocení roku 2018 a po uzavření 

příslušných jednání. 

- P. Mazal přednesl stížnost na jednání dopravního podniku, provozujícího školní 

autobus, a na jednání Policie ČR při řešení situace po nehodě p. Motýla 

pod Hvozdnou. Žádá obec o tlumočení stížnosti na odpovědná místa. 

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

K bodu č. 12: 

Závěr 

Starosta poděkoval zastupitelům i všem přítomným spoluobčanům za účast a aktivitu 

v jednání a zasedání ukončil. 

 

 

Zapsal:Mgr. Hanka Juříková Florová       

 

 

      Ověřili: Ing. Vladimír Divilek 
            
             Radek Hudeček  
            
           Starosta:     Ing. Miroslav Gargulák 
            
            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


