ZÁPIS
O PRŮBĚHU 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA KONANÉHO
DNE 26. ÚNORA 2020 OD 18:00 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, Mgr. Hana
Juříková Florová, Arnošt Horák,
Omluveni: 0
Hosté: 5
Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Projednání a schválení OZV O poplatku ze psů
4. Projednání a schválení návrhu na Rozpočtového opatření 5/2019
5. Projednání Výroční zprávy o svobodném přístupu k informacím za rok 2019
6. Projednání žádostí o příspěvek na činnost
7. Zpráva kontrolního výboru
8. Zpráva o výsledku inventarizace z rok 2019 a o výsledku kontroly hospodaření obce
9. Projednání žádosti Ing. Miroslava Garguláka o uvolnění z funkce starosty
10.Volba nového starosty
11.Volba nového místostarosty
12.Projednání a schválení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací
dokumentace
13. Projednání a schválení změn ve složení krizového štábu obce Ostrata
14. Projednání a schválení změn ve složení finančního výboru
15. Schválení změny stanov mikroregionu Slušovicko
16. Volba zástupců obce do svazku obcí Mikroregionu Slušovicko
17. Volba zástupce do Místní akční skupiny (MAS) Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
18. Diskuse
19. Závěr

K b. 1:
Zahájení zastupitelstva
Starosta Ing. Gargulák zahájil 6. 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
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přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 9 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 Mgr. Hanu Juříkovou Florovou a ověřovatele
Ing. Vladimíra Divilka a p. Radka Hudečka.
USNESENÍ Č. 6. 1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo Mgr. Hanu Juříkovou
Florovou za zapisovatelku a Ing. Vladimíra Divilka a Radka Hudečka za ověřovatele.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno

K bodu 2:
Schválení programu
Ing. Miroslav Gargulák předložil ke schválení program, jak byl zveřejněn na úřední
desce. Doporučuje program doplnit o projednání výsledku inventarizace majetku
za rok 2019 – jako bod 8.
Arnošt Horák doporučuje přidat body:
- Schválení změny stanov mikroregionu Slušovicko – jako bod 15
- Volba zástupců obce do svazku obcí Mikroregionu Slušovicko
- Volba zástupce do Místní akční skupiny (MAS) Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
USNESENÍ Č. 6. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje program zasedání dle
zveřejněného návrhu doplněného o Projednání výsledku inventarizace majetku za rok
2019, Schválení změny stanov mikroregionu Slušovicko, Volba zástupců obce
do svazku obcí Mikroregionu Slušovicko a o bod Volba zástupce do Místní akční
skupiny (MAS) Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno

K bodu 3:
Projednání a schválení OZV O poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce projednalo návrhy na OZV č. 3/2020 o poplatcích ze psů platných
pro rok 2020, kterou předložil starosta Ing. Gargulák. Tato vyhláška musí být
schválena znovu, i když byla předcházející verze schválena v minulém roce, protože to
doporučil dozorující orgán ministerstva vnitra.
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USNESENÍ Č. 6. 3: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje OZV
č. 3/2020 o poplatcích ze psů. Poplatek na rok 2020 stanovuje ve výši 100 Kč
za prvního psa a 150 Kč za rok za každého dalšího psa.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno

K bodu 4:
Projednání návrhu na Rozpočtové opatření č. 5/2019
Návrh rozpočtového opatření č. 5/2019 řeší aktuální potřeby změn v rozpočtu příjmů
i výdajů.
USNESENÍ Č. 6. 4: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje návrh
Rozpočtového opatření č. 5/2019, jak byl předložen a argumentován starostou.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno

K bodu č. 5:
Projednání Výroční zprávy o svobodném přístupu k informacím za rok 2019
Ing. Gargulák předložil návrh Výroční zprávy o svobodném přístupu k informacím
za rok 2019. Vyřizována byla 1 žádost o informaci, žádné odmítnutí, žádná reklamace.
USNESENÍ Č. 6. 5: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Výroční zprávu
o svobodném přístupu k informacím za rok 2019 v obci Ostrata.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno
K bodu č. 6:
Projednání žádostí o příspěvek na činnost
Ing. Gargulák seznámil přítomné s obsahem žádosti Českého svazu včelařů, základní
organizace ve Slušovicích, o příspěvek na činnost. Protože včelaři – občané Ostraty
nemají vlastní spolek a jsou součástí ZO ve Slušovicích, schválení příspěvku
doporučuje.
O příspěvek na činnost, jako každoročně, požádal i spolek přátel hradu Lukova. Tento
by měl být využit na zajištění opravy obvodové hradby dolního hradu, která vyžaduje
neodkladný zásah.
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USNESENÍ Č. 6. 6: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo žádost a schválilo
příspěvek na činnost Českého svazu včelařů, ZO ve Slušovicích ve výši 4000 Kč
a na činnost Spolku přátel hradu Lukova částku ve výši 5000 Kč.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno

K bodu č. 7:
Zpráva kontrolního výboru
Kontrolní výbor vedený předsedou Mgr. Hanou Juříkovou Florovou provedl kontrolu
dokumentace na obci za poslední čtvrtletí, a to ve středu 26.2. 2020. Předsedkyně
seznámila s výsledkem kontroly.
USNESENÍ Č. 6. 7: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo zprávu o výsledku
kontroly provedené kontrolním výborem. Bere na vědomí, že nebyly shledány závady.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno

K bodu č. 8:
Zpráva o výsledku inventarizace za rok 2019
Inventarizační komise pod vedením Ing. Ludmily Šmeidlerové provedla ve dnech
30.1. a 1.2. 2020 inventarizaci majetku obce podle evidenčního stavu ke dni
31.12.2019. Předsedkyně seznámila s výsledkem inventarizace.
USNESENÍ Č. 6. 8: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo zprávu o výsledku
inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2019 předloženou předsedkyní komise.
Ukládá starostovi zajistit provedení doporučených změn v evidenci (umístnění)
a doporučených vyřazení opotřebovaného majetku.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno

Ing. Šmeidlerová současně předložila zprávu o výsledku kontroly hospodaření obce
finančním výborem.
USNESENÍ Č. 6. 9: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo zprávu o výsledku
kontroly hospodaření obce předloženou předsedkyní finančního výboru
Ing. Šmeidlerovou. Ukládá starostovi zajistit realizaci doporučení výboru
specifikovaných ve zprávě.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno
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K bodu č. 9:
Projednání žádosti o uvolnění Ing. Miroslava Garguláka z funkce starosty
Ing. Miroslav Gargulák oficiálně písemně požádal zastupitelstvo o uvolnění z funkce
starosty. Jako důvod uvádí, že vzhledem k celkové únavě má dojem, že výkon funkce
u někoho z mladších členů zastupitelstva může být efektivnější a pro obec přínosnější.
Současně žádá o proplacení 6 dnů dovolené z r. 2020, kterou si nestihl vybrat.
USNESENÍ Č. 6. 10: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo žádost Ing. Miroslava
Garguláka o uvolnění z funkce starosty ke dni 26.2.2020 včetně žádosti o proplacení
zbytku dovolené za rok 2020. Zastupitelstvo žádost přijímá.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno

K bodu č. 10:
Volba nového starosty
Zastupitelstvo obce po přijetí rezignace současného starosty si ze svého středu bude
volit nového starostu. Jako jediný kandidát byl navržen Arnošt Horák.
USNESENÍ Č. 6. 11: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo návrh a schvaluje
do funkce starosty pana Arnošta Horáka. Den nástupu do funkce je stanoven
na 26.2.2020.
Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1 Schváleno

K bodu č. 11:
Volba nového místostarosty
Protože do funkce starosty byl zvolen dosavadní místostarosta, tato funkce musí být
obsazena dalším zastupitelem. Jediným kandidátem je Ing. Ludmila Šmeidlerová.
USNESENÍ Č. 6. 12: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo návrh a schvaluje
do funkce místostarosty paní Ing. Ludmilu Šmeidlerovou. Den nástupu do funkce je
stanoven na 26.2.2020.
Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1 Schváleno
K bodu č. 12:
Projednání a schválení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací
dokumentace
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V souvislosti se změnou starosty je navržen pro spolupráci s pořizovatelem územně
plánovací dokumentace nový starosta pan Arnošt Horák.
USNESENÍ Č. 6. 13: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo návrh a schvaluje
do funkce zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace
pana Arnošta Horáka.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno

K bodu č. 13:
Projednání a schválení změn ve složení krizového štábu obce Ostrata
V souvislosti se změnami v obsazení funkcí starosty a místostarosty musí být změněno
také složení krizového štábu obce.
Návrh nového složení: předseda

Arnošt Horák
starosta
Ing. Ludmila Šmeidlerová místostarosta
Ivana Langerová
účetní
Josef Bobál
velitel ZJ DPS
Ing. Bohumil Plachý člen

USNESENÍ Č. 6. 14: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje návrh
nového složení krizového štábu obce Ostrata.
Předseda
Arnošt Horák
starosta
Ing. Ludmila Šmeidlerová místostarosta
Ivana Langerová
účetní
Josef Bobál
velitel ZJ DPS
Ing. Bohumil Plachý
člen
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno

K bodu č. 14:
Projednání a schválení změn ve složení finančního výboru
Protože současná předsedkyně finančního výboru byla zvolena tímto zasedáním
do funkce místostarosty, nemůže tak nadále ve výboru pracovat. Proto bylo navrženo
pověřit funkcí předsedy výboru Ing. Vladimíra Divilka, jako člena výboru jmenovat
Mgr. Hanu Juříkovou Florovou. Třetím členem zůstává pan Pavel Mahďák.
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USNESENÍ Č. 6. 15: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo návrh na změnu složení
finančního výboru. Do funkce předsedy schvaluje Ing. Vladimíra Divilka, novým
členem stanovuje Mgr. Hanu Juříkovou Florovou.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno

K bodu č. 15:
Projednání a schválení změny stanov Mikroregionu Slušovicko
Valnou hromadou Mikroregionu Slušovicko bylo uloženo členským obcím projednat
a schválit návrh změny stanov svazku obcí v oblastech zastupování a podpisového
práva.
USNESENÍ Č. 6. 16: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schválilo předložený
návrh na změnu stanov Mikroregionu Slušovicko.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno

K bodu č. 16:
Volba zástupců do svazku obcí Mikroregionu Slušovicko
Z důvodu změny ve funkcích starosty a místostarosty obce Ostrata jsou
pro zastupování ve svazku obcí Mikroregionu Slušovicko navrženi Arnošt Horák
a Ing. Ludmila Šmeidlerová.
USNESENÍ Č. 6. 17: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schválilo
pro zastupování ve svazku obcí Mikroregionu Slušovicko Arnošta Horáka
a Ing. Ludmilu Šmeidlerovou.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno

K bodu č. 17:
Volba zástupce do MAS Vizovicko a Slušovicko
Z důvodu změny ve funkci starosty obce Ostrata zastupitelstvo navrhuje
pro zastupování obce v MAS Vizovicko a Slušovicko Arnošta Horáka.
USNESENÍ Č. 6. 18: Zastupitelstvo obce Ostrata pověřuje zastupováním obce Ostrata
v MAS Vizovicko a Slušovicko starostu Arnošta Horáka.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno
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K bodu 18:
Diskuse
• Ing. Gargulák pozval na veřejné projednávání změny územního plánu a to 25.3. Místo
a přesný čas konání budou zavčas zveřejněny.
• Paní Světlana Divilková děkuje panu Miroslavu Gargulákovi za vykonávání funkce
a přeje štěstí a zdar panu Arnoštu Horákovi. Dále prosí zastupitelstvo, aby společně
s obcí Hvozdná řešili dopravu dětí do školy. Ranní spoj jezdí přeplněný a stalo se, že
řidič odmítl dvě děti do školy odvést.
• Hana Juříková Florová pozvala na košt slivovice, který proběhne v pátek 6. března
(pokud bude dostatečný počet účastníků) a na divadlo pro děti 15. března od 16 hodin
• Ing. Gargulák upozornil, že pan Divilek poslal za singulární společnost dopis,
ve kterém řeší uskladnění dřeva za mysliveckou chatou.
• Paní Morbicerová se dotazuje na fakturu za eletriku v místě vodárny – Ing. Gargulák ji
odkázal na řešení situace s panem Krajčou. Dále se s paní Morbicerovou řeší její zákaz
napojení mysliveckého spolku na elektriku. Napojení stále zakazuje.
• Zastupitelé poděkovali panu Ing. Gargulákovi za výkon funkce a předali mu věcné
dary.

K bodu 19:
Závěr
Ing. Gargulák poděkoval všem přítomným a popřál hezký zbytek dne.

Zapsala: Mgr. Hana Juříková Florová
Ověřili:

Ing. Vladimír Divilek
Radek Hudeček

Starosta:

Arnošt Horák

Stav finančních prostředků ke dni zvolení nového starosty:
ČNB
ČS
Pokladní hotovost

2 867 375
4 629 492
13 170

Celkem

7 510 037

Kč
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