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ZÁPIS  

O PRŮBĚHU 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA KONANÉHO 

DNE 5. ČERVNA 2019 OD 19:00 HODIN V SÁLE OÚ V OSTRATĚ  

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

Mgr. Hana Juříková  Florová, Ing. Ludmila Šmeidlerová, Ing. Bohumil Plachý, 

Zdeněk Juřík 

Omluveni:      Pavel Mahďák 

Hosté:            2 občané 

Program: 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2. Schválení programu zasedání 

3. Projednání Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 

4. Projednání a schválení Roční účetní uzávěrky za rok 2018 

5. Projednání a schválení postupu v pořizování Změny územního plánu obce Ostrata 

6. Projednání a schválení žádostí o příspěvky na činnost 

7. Projednání a schválení smlouvy o právní pomoci se spol. DAS 

8. Projednání a schválení návrhu na Rozpočtové opatření č. 2/2019 

9. Diskuse  

10. Závěr           
            

    

K b. 1: 

Zahájení zastupitelstva 

Starosta Ing. Gargulák zahájil 3. 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 9 pozvaných členů 

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

schopné.  

Zápis z předešlého 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. 3. 1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo Mgr. Hanku Juříkovou 

Florovou  za zapisovatelku a Ing. Vladimíra Divilka  a Radka Hudečka za ověřovatele. 
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Pro: 8, 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. 3. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje program zasedání dle 

zveřejněného návrhu  

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

K bodu 3:  

Projednání  Zprávy o přezkoumání hospodaření obce Ostrata za rok 2018 

 

Zpráva o přezkumu hospodaření obce Ostrata za rok 2018 je zveřejněna na úřední 

desce. V  závěru bylo uvedeno, že zjištěné závady nejsou závažného charakteru. 

 

USNESENÍ Č. 3. 3: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a bere na vědomí Zprávu 

o přezkoumání hospodaření obce Ostrata za rok 2018. 

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

USNESENÍ Č. 3. 4: Zastupitelstvo obce Ostrata ukládá starostovi zpracovat a do 15 

dnů odeslat na oddělení kontroly hospodaření návrh na opatření k řešení zjištěných 

nedostatků při přezkumu hospodaření obce Ostrata za rok 2018. 

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

K bodu č. 4: 

Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2018 

Závěrečný účet a další dokumenty k účetní uzávěrce byly předloženy k projednání 

po zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů. Za dobu zveřejnění nebyly vzneseny 

žádné připomínky stejně jako u projednávání v zastupitelstvu.  

 

USNESENÍ Č. 3. 5: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje účetní 

uzávěrku za rok 2018 bez výhrad. 

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

K bodu č. 5: 

Projednání a schválení pořízení Změny územního plánu č. 1 
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Na základě požadavku střediska územního plánování MMZ byl projednán postup 

v pořizování Změny územního plánu obce.  

USNESENÍ Č. 3. 6:  
a) schvaluje  

v souladu s ust. § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, pořízení 

změny územního plánu  

b) rozhodlo  

v souladu s ust. § 55a  odst. 1) stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, že  

Změna č. 1 Územního plánu Ostrata bude pořizována zkráceným způsobem  a dále dle 

§ 43 odst. 3) stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, s prvky regulačního 

plánu 

c) ukládá 

pořizovateli územně plánovací dokumentace v souladu s ust. § 55a odst. 3) zajistit 

stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody 

a krajiny k navrhovanému obsahu změny z hlediska významného vlivu na EVL a nebo 

ptačí oblast a zajistit stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu 

k navrhovanému obsahu změny z hlediska vlivů na životní prostředí 

 

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

K bodu č. 6: 

Projednání a schválení žádostí o příspěvky na činnost 

 

- Ing. Gargulák předložil k projednání požadavek Domova pro seniory v Lukově 

o příspěvek na péči o klientku p. Marcoňovou ve výši 5000 Kč. 

  

USNESENÍ Č. 3. 7: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo žádost o příspěvek 

uplatněný Domovem pro seniory v Lukově a schvaluje příspěvek ve výši 5000 Kč. 

 

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

- Ing. Gargulák předložil k projednání požadavek SK Hvozdná o příspěvek na 

činnost na rok 2019 ve výši 20.000 Kč zdůvodněný členstvím 15 občanů Ostraty. 

USNESENÍ Č. 3. 8: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo žádost o příspěvek 

uplatněný SK Hvozdná a schvaluje příspěvek na rok 2019 ve výši 10.000 Kč. 

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

K bodu č. 7: 

Projednání a schválení smlouvy o právní pomoci se spol. DAS  

Společnost DAS, která se zabývá právní ochranou pro obce, nabídla služby pro obec 

Ostrata za roční paušál 11.450 Kč. Vymezení rozsahu podpory a částky krytí nákladů 
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je podrobně popsáno ve smlouvě, kterou zastupitelé obdrželi s předstihem 

k prostudování. Ze strany DAS je pro obec bezplatné plnění zastoupení a všech 

nákladů do výše 1.000.000 Kč.  

Na základě referencí z okolních obcí (Březová, Hrobice, Veselá) bylo konstatováno, 

že pomoc tohoto druhu, jak je praktikována, nepotřebujeme. 

USNESENÍ Č. 3. 9: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a nedoporučuje 

ke schválení návrh smlouvy se společností DAS na právní zastoupení obce. 

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

K bodu č. 8 

Projednání a schválení návrhu na Rozpočtové opatření č. 2/2019 

V souvislosti s volbami a s upřesněním centrálně řízených položek je navrženo Rozpočtové 

opatření č. 2/2019.  

USNESENÍ Č. 3. 10: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a Rozpočtové opatření 

č. 2 podle předloženého návrhu. Ukládá Rozpočtové opatření zveřejnit na úřední 

desce. 

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

K bodu č. 9: 

Diskuse 
Ing. Gargulák informoval o posledních akcích, vydaných dokumentech a probíhajících 

přípravách: 

- Košíkářská výstava  - celkové příjmy 22.214 Kč, celkové výdaje 27.521 Kč, dopad 

do rozpočtu obce náklad 5.307 Kč 

- Na webu obce byl zveřejněn ceník s pravidly pronájmu obecních veřejných 

místností (sál KD, zasedačka Ú a dřevostavba) 

- Zájem o využití dřevostavby jako místa pro občerstvení přes letní sezónu nebyl 

zaznamenán, proto dále nebude řešeno.  

- Zařízení kompostárny, která je už po době udržitelnosti, je dále pro obec 

nevyužitelné, proto bylo nabídnuto dodavateli – společnosti Energreen – k prodeji. 

Potenciální zákazníci, zprostředkováni přes Energreen, nabídli ceny pro síto i pro 

plnící zařízení pouze po 150.000 Kč s tím, že nemají zájem platit vyšší částku, než 

by mohla být naše maximální spoluúčast na dotovaném pořízení, tj. 15 % 

z původní ceny.  

- Blíží se termín pro zalesnění holiny v obecním lese po likvidaci kůrovce. Je čas 

začít připravovat oplocenku a objednat sadbu ještě před příštím zasedáním 

zastupitelstva. Z dostupných informací vyplývá, že tentokrát nedostaneme 

na zalesnění žádnou dotaci. 
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- S předstihem vyjednáváme postupnou obnovu vánoční světelné výzdoby obce, 

protože původní prvky jsou již značně opotřebené a vzory zastaralé. Pro letošní 

rok počítáme s pořízením cca 6 prvků v ceně kolem 30 tisíc Kč. 

- V poslední době bylo řešeno obecním úřadem několik požadavků na schválení 

sídla nově zřizovaných nebo reorganizovaných spolků pro zápis do rejstříku 

na adrese obecního úřadu. U spolků s působností výhradně v Ostratě je sídlo bez 

dalších podmínek schváleno. U spolků regionálních (např. okrskových apod.), kde 

je Ostrata jen jako součást, se posuzuje individuálně. Nebyl schválen požadavek 

na sídlo pro okrsek hasičům (Kostelec, Štípa, Velíková, Hvozdná, Ostrata) 

a mysliveckému spolku Ostřice (Kostelec, Štípa, Ostrata). 

 

Arnošt Horák podal průběžnou informaci o náběhu nového systému třídění 

komunálního odpadu. 

 

P. Zbořil se táže, co se bude dál dělat pro snížení počtu výpadků veřejného osvětlení. 

Poruchy jsou neúnosně časté. 

- odpověděl Ing. Gargulák: protože byly viděny záblesky z vzájemného dotyku drátů 

vedení NN nad Uhlířovým, byla podána žádost na Eon na odstranění tohoto nebezpečí. 

Po několikanásobné urgenci byla provedena jejich kontrola na místě a oznámili, že 

situaci musí řešit výměnou betonového sloupu, což provedou v nejbližší době. Toto 

ale prý není příčinou výpadků osvětlení, tu máme hledat ve větvích vzrostlých stromů 

z okolí vedení, které se mohou dotýkat drátů světelných rozvodů. To ale není oblast 

zodpovědnosti Eonu. Takže nyní řešíme s údržbou osvětlení. 

Stav disponibilních prostředků na účtech a v pokladně: 

 ČNB                                2 800 527 

 Česká spořitelna              4 622 909 

 Pokladní hotovost                14 400   

 Celkem                            7 437 836 

K bodu 10: 

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 
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