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ZÁPIS  

O PRŮBĚHU 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA KONANÉHO 
DNE 4. ZÁŘÍ 2019 OD 19,00 HODIN V ZASEDAČCE NAD ZBROJNICÍ V OSTRATĚ  

PŘÍTOMNI: Radek Hudeček, Ing. Miroslav Gargulák, Ing. Vladimír Divilek, Ing. Ludmila 
Šmeidlerová, Ing. Bohumil Plachý, Zdeněk Juřík, Pavel Mahďák 

Omluveni:       Mgr. Hana Juříková  Florová, Arnošt Horák, 

Hosté:       1 občan 

Program: 

 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 2. Schválení programu zasedání 
 3. Výběr dodavatele opravy MK 
 4. Projednání Návrhu na Rozpočtové opatření č. 3/2019 
 5. Projednání Zprávy kontrolního výboru 
 6. Projednání a schválení návrhu OZV o místním poplatku ze psů 
 7. Diskuse  
 8. Závěr           
            
    
K b. 1: 

Zahájení zastupitelstva 

Starosta Ing. Gargulák zahájil 4. 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. 

Zvolení ověřovatelů a zapisovatele 

Ing. Gargulák navrhl jako zapisovatele Ing. Ludmilu Šmeidlerovou a ověřovatele       
Ing. Vladimíra Divilka a p. Radka Hudečka. 

USNESENÍ Č. 4. 1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo Ing. Ludmilu Šmeidlerovou 
za zapisovatelku a Ing. Vladimíra Divilka  a Radka Hudečka za ověřovatele. 

Pro:      7   , 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.   Doporučuje program rozšířit o výběr dodavatele opravy MK dle cenových 
nabídek. 

USNESENÍ Č. 4. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje program zasedání dle 
zveřejněného návrhu. 

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

K bodu 3:  

Výběr dodavatele opravy MK 
 

Poptávka na dodání cenové nabídky na dodavatele opravy MK u dolní zastávky byla 
uplatněna u 3 možných dodavatelů. Nabídky došly ode všech oslovených. 

- JHF Heřmanovice, spol. s r.o.      -   465.720 Kč s DPH 
- Road Medic s.r.o. Šumperk          -   446.744 Kč s DPH 
- JR STaKR s.r.o.                            -   486.130 Kč s DPH 
 

Na základě nejvýhodnější ceny a dobrých zkušeností doporučujeme uzavření smlouvy 
s firmou Road Medic s.r.o. 

USNESENÍ Č. 4. 3: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje pro provedení opravy MK 
u dolní zastávky firmu Road ‚Medic s.r.o. 

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

 

K bodu 4:  

Projednání  Návrhu na Rozpočtové opatření č. 3/2019 
 

V rozpočtu na rok 2019 je schválen výdaj na opravu místních komunikací v objemu 
250 tis. Kč. Dle výběru z cenových nabídek na opravu komunikace od dolní zastávky 
k Langerovému musíme počítat s částkou 447 tis. Kč. Navíc byla provedena oprava 
poškození MK technologií Jet Patch v ceně 59 290,- Kč. Proto navrhujeme 
rozpočtovým opatřením navýšit rozpočet o 260 tis. Kč.  
Do vybavení dětského hřiště jsme doplnili lanovou věž za 85 tis Kč, proto kapitolu 
územní rozvoj navyšujeme o 65 tis. Kč. 

 
USNESENÍ Č. 4.4: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje návrh 
Rozpočtového opatření č. 3/2019.  

Pro:      7    , proti:  0    , zdržel se:   0    .          Schváleno. 
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K bodu č. 5: 

Projednání zprávy Kontrolního výboru 
 
Mgr. Juříková Florová předložila k projednání písemnou zprávu o činnosti 
Kontrolního výboru. 

USNESENÍ Č. 4. 5: Zastupitelstvo obce Ostrata bere na vědomí zprávu kontrolního 
výboru a ukládá starostovi zrealizovat doporučené návrhy na opatření. 

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

K bodu č. 6: 

Projednání a schválení OZV o místním poplatku ze psů 
 

Původní OZV o místním poplatku ze psů je z r. 2006 a neodpovídá již formálním 
požadavkům současných předpisů. Proto je navrženo toto nové znění – návrh byl 
rozeslán zastupitelům k předběžnému prostudování. 
V rozpravě bylo připomenuto, že od 1. 1. 2020 platí povinnost pro majitele psů zajistit 
čipování. To bude řešeno samostatně informační akcí. Zda k tomu bude vydána OZV 
bude rozhodnuto do příštího zasedání.  
 
USNESENÍ Č. 4. 6: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a bez připomínek 
schvaluje novou OZV o místním poplatku ze psů pod číslem 1/2019. 
 

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

K bodu č. 7: 

Diskuze  

Poplatek za zajištění příkonu pro nájemníky – proplatit z obecních? Současný stav je 
neudržitelný – převod trvá dlouho, vyžaduje zbytečné kroky i náklady. Starosta 
projedná s auditorkou Ing. Vaňkovou možnosti dokladování a proúčtování, v případě 
jejího souhlasu předložím k projednání zastupitelstvu.  

Na sobotu 31. 8. 2019 byla na žádost SDH provedena rezervace srubu a výletiště pro 
táborák na ukončení prázdnin. Nikdo nedal ani informaci, že se táborák nekoná, při 
tom byl odmítnut požadavek na rezervaci jinému zájemci.  

Na sobotu 28. 9. 2019 připraví pro děti na rozloučení s létem táborák obec. V nabídce 
bude i kotlíkový guláš. 

Na pátek 4. 10. 2019 je připravováno setkání zastupitelů s důchodci.  

Začátek v 17,00 h. Hudba a občerstvení budou zajištěny. 
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Zájemci o byt 2+KK v kulturním domě se mohou co nejdříve přihlásit na obecním 
úřadě. Podmínkou je, že žadatel nesmí mít za posledních 12 měsíců vyšší čistý příjem, 
než je 60 % z průměrného příjmu v ČR za minulý rok dle Statistického úřadu. Dále 
nesmí být vlastníkem ani spoluvlastníkem bytu nebo domu. 

Změna ÚP č. 1 – Veřejné projednání bude vyhlášeno po dohodě termínu s p. 
Surovcovou, která je garantkou za odbor územního plánování Magistrátu města Zlína. 
V současné době je stále na nemocenské, vrátit by se měla 24. 09. 2019 

Na obecní úřad „dorazila“ informace, že hasiči jsou dotčeni tím, že starosta vzal zpět 
věcné ceny z neuskutečněné tomboly z nedělního odpoledního výletu na sv. Annu. 
Starosta zdůvodnil tento krok tím, že na dotaz, zda hasiči budou v dohledné době 
pořádat nějakou akci dříve než příští rok v červenci, dostal negativní odpověď. 
Protože se jedná o testery na alkohol, není rozumné nechat odběhnout záruční lhůtu ve 
skříni. Proto tyto ceny budou použity při nejbližší příležitosti, třeba při Štěpánské 
zábavě pořádané myslivci nebo v lednu pro ples Mikroregionu.  

Starosta hasičů Pavel Mahďák vysvětlil, že hasiči nebudou letos pořádat Štěpánskou 
zábavu a to z důvodu malé návštěvnosti na minulé zábavě. Také se vyjádřil, že 
souhlasí s Ing. Gargulákem ohledně stažení tomboly a využití na dřívější akci, než 
bude další akce pořádaná hasiči a sdělil, že nevěděl o situaci s tombolou a požádal Ing. 
Garguláka další případnou komunikaci při jakékoliv záležitosti. 

Ing. Plachý upozorňuje, že u kanalizační mříže před domem Střížových je vylit beton, 
pravděpodobně i v kanálu. Je nutné co nejdříve zajistit nápravu. Zajistí starosta. 

Pan Radek Hudeček připomíná, že je nutné zajistit provedení deratizace, protože 
potkani jsou zase přemnoženi. Starosta informoval, že deratizace je už objednána, 
zajistí urgenci. 

Pan Zbořil dále konstatuje, že nástupy na chodníky byly vhodně upraveny, ale 
doporučuje upravit i výšku nášlapu u točny – resp. za hospodou, kde zůstává schodek 
stále abnormálně vysoký. 

 

Starosta seznámil přítomné se stavem disponibilních prostředků na účtech a 
v pokladně obce k dnešnímu dni: 

 ČNB                                2 822 595 
 Česká spořitelna              4 779 821 
 Pokladní hotovost                14 464   
 Celkem                            7 616 880 

K bodu 8: 

Závěr 
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Starosta poděkoval zastupitelům i přítomnému spoluobčanovi za účast a aktivitu 
v jednání a zasedání ukončil. 
 

 
Zapsal:         Ing. Ludmila Šmeidlerová       
 
 

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


