ZÁPIS
O PRŮBĚHU 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA KONANÉHO
DNE 11. BŘEZNA 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: -

Neomluveni: -

Hosté: 1 občan
Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Projednání žádosti o příspěvky na činnost
4. Schválení odměny zastupiteli Ing. Gargulákovi a předsedovi finanční komise Ing. Divilkovi
5. Schválení odměny pro neuvolněnou místostarostku obce Ing. Šmeidlerovou
6. Projednání žádosti o prodej pozemků
7. Projednání návrhu na nákup softwaru pro spisovou službu
8. Diskuze
9. Závěr

K b. 1:
Zahájení zastupitelstva
Starosta Arnošt Horák zahájil 7. zasedání obecního zastupitelstva a přivítal přítomné
občany a zastupitele.
Arnošt Horák konstatoval, že informace o konání zasedání a programu 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 9 z 9
pozvaných členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy podle § 92 odst. 3 zákona
o obcích usnášení schopné.
Zápis z 6. zasedání zastupitelstva byl ověřen schválenými ověřovateli a zveřejněn
na webových stránkách.
Zvolení ověřovatelů a zapisovatele
Arnošt Horák navrhl jako zapisovatele Mgr. Hanu Juříkovou Florovou a ověřovatele
Ing. Vladimíra Divilka a p. Radka Hudečka.

Ostrata č.p. 23, 763 11Želechovice, tel: 577 914 713 IČO 709 10 740
e-mail: obec@ostrata.cz

USNESENÍ Č. 7. 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
Arnošt Horák předložil ke schválení program, jak byl zveřejněn na úřední desce.
Doporučuje program doplnit o body:
-

Schválení odměny zastupiteli Ing. Gargulákovi a předsedovi finanční komise
Ing. Divilkovi

-

Projednání žádosti o prodeji pozemků v majetku obce parc. č. 465/59, 465/76
a 465/19

-

Projednání návrhu na nákup softwaru pro spisovou službu

USNESENÍ Č. 7. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje program zasedání dle
programu a doporučuje přidat body k projednání dle návrhu starosty Arnošta Horáka.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno
K bodu 3:
Projednání žádostí na příspěvky
Přišly dvě žádosti o příspěvek
a) Domov pro seniory Lukov (pí. Marcoňová) 5000,b) Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením Fryšták (sourozenci Manovi)
52000,USNESENÍ Č. 7. 3: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo žádost a schválilo
příspěvek pro Domov seniorů v Lukově ve výši 5 000 Kč, dále pak schvaluje
příspěvek pro příspěvkovou organizaci Sociální služby pro osoby se zdravotním
postižením ve Fryštáku, příspěvková organizace, ve výši 5 000 Kč.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno

Ostrata č.p. 23, 763 11Želechovice, tel: 577 914 713 IČO 709 10 740
e-mail: obec@ostrata.cz

K bodu 4:
Schválení odměny zastupiteli Ing. Gargulákovi a předsedovi fin. komise Ing. Divilkovi
Po odstoupení Ing. Garguláka z funkce starosty nutno schválit odměnu pro výkon
funkce zastupitele, která činí 1230 kč a Ing. Divilkovi, který byl schválen jako
předseda finanční komise 2459 kč.
USNESENÍ Č. 7. 4: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schválilo odměnu podle
§ 72 zákona o obcích a § 84 odst. 2 písmena n) pro zastupitele Ing. Garguláka ve výši
1230 Kč a předsedovi finanční komise Ing. Divilkovi ve výši 2459 Kč.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno
K bodu 5:
Schválení odměny pro neuvolněnou místostarostku Ing. Šmeidlerovou
Navrhovaná odměna pro neuvolněnou místostarostku obce Ostrata činí 13 000 Kč.
USNESENÍ Č. 7. 5: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schválilo odměnu podle
§ 72 zákona o obcích a § 84 odst. 2 písmena n) pro neuvolněnou místostarostku
Ing. Šmeidlerovou ve výši 13 000 Kč.
Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1 Schváleno

K bodu 6:
Projednání žádosti o prodej pozemků
Žádost o prodej pozemku iniciovala obec Ostrata a to mezi p. Josefem Bobálem ml.,
č. p. 25 a obcí Ostrata. Naopak obec Ostrata odkoupí pozemek od výše zmiňovaného
a to parc. č. 465/1. Důvodem prodeje a nákupu je zlepšení přístupu k budově
technického zázemí v majetku obce za účelem jeho oprav a údržby.
USNESENÍ Č. 7. 6: Zastupitelstvo obce Ostrata zveřejňuje záměr o prodeji pozemků
ve vlastnictví obce Ostrata par. č. 465/59, 465/76 a 465/19 o celkové výměře 573 m2
p. Josefu Bobálovi ml., č. p. 25 za cenu v místě a čase obvyklou.
K bodu 7:
Projednání návrhu na nákup softwaru pro spisovou službu
Starosta obce Arnošt Horák doporučuje zakoupit software pro spisovou službu
od firmy Alis (Ing. Zeman), v hodnotě 22 458 Kč s ročním udržovacím poplatkem
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za 6 183 Kč. Pro spisovou službu v obci byl zajištěn program od firmy Software602
s ročním poplatkem 3 850 Kč. V případě, že bychom pracovali s tímto softwarem, je
zapotřebí dokoupit program pro řešení konverze dokumentů do PDF a aplikace
pro práci s el. dokumenty v hodnotě 100 273,-, roční udržovací poplatek činí 30 613,-.
Vzhledem k tomu, že firma Alis spravuje i účetní program Keo, je tato varianta
pro nás výhodnější.
USNESENÍ Č. 7. 7: Zastupitelstvo obce Ostrata souhlasí se zakoupením softwaru
pro spisovou službu od firmy Alis spol. s r.o. za cenu 22 458,- s ročním udržovacím
poplatkem 6 183 Kč. Zároveň ukládá starostovi vypovědět smlouvu s firmou
Software602.

K bodu 8:

Diskuse
• Starosta Arnošt Horák informoval o situaci ohledně koronaviru a o zrušení
divadelního představení pro děti, plánovaného na neděli 15. března. Dále konstatoval,
že s největší pravděpodobností bude zrušena i výstava košíkářského řemesla, kterou
jsme chtěli pořádat na začátku dubna.
• Spolu s panem Mazalem se řeší osvětlení v obci. Zatím starosta prošel třetinu obce
a zkontroloval umístění a dosah světel. Budeme řešit jejich opravu, náklon, změnu
umístění, popřípadě doplnění.

K bodu 9:
Závěr
Starosta poděkoval zastupitelům, a 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: Arnošt Horák
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