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ZÁPIS  

O PRŮBĚHU 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA KONANÉHO 

DNE 10. ČERVNA 2020 OD 19:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ 

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                                                             Neomluveni: 0 

Hosté: 6    

Program: 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. Schválení programu zasedání                                                                                                        

3. Schválení zařazení obce do územní působnosti MAS Vizovicko-Slušovicko 

na programové období 2021-2027           

4. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro par. č. 124 

a 121 

5. Schválení prodeje pozemků par. č. 465/19, 465/59, 465/76  

6. Projednání a schválení záměru prodeje obecních pozemků 

7. Schválení rozpočtového opatření 1/2020 a 2/2020 

8. Schválení Závěrečného účtu za r. 2019 

9. Schválení pravomoci starostovi obce schvalovat rozpočtová opatření                                                         

10. Diskuze                                                       

  

 

 
 
K b. 1: 

Zahájení zastupitelstva 

Starosta Arnošt Horák zahájil 8. 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 ze 7. zasedání zastupitelstva byl ověřen schválenými ověřovateli a zveřejněn 

na webových stránkách. 
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Zvolení ověřovatelů a zapisovatele 

Arnošt Horák navrhl jako zapisovatele Mgr. Hanu Juříkovou Florovou a ověřovatele       

Ing. Vladimíra Divilka a p. Radka Hudečka. 

USNESENÍ Č. 8. 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.    

Program: 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. Schválení programu zasedání                                                                                                                    

3. Schválení zařazení obce do územní působnosti MAS Vizovicko-Slušovicko 

na programové období 2021-2027           

4. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro par. č. 124 

a 121 

5. Schválení prodeje pozemků par. č. 465/19, 465/59, 465/76  

6. Projednání a schválení záměru prodeje obecních pozemků 

7. Schválení rozpočtového opatření 1/2020 a 2/2020 

8. Schválení Závěrečného účtu za r. 2019 

9. Schválení pravomoci starostovi obce schvalovat rozpočtová opatření                                                          

10. Diskuze    

 

Starosta obce navrhuje přidat body, a to schválení firmy pro vypracování projektové 

dokumentace na opravy místní komunikace a schválení smlouvy o zřízení věcného 

břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s.                                                    

                                                                              

 
USNESENÍ Č. 8. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje program zasedání 

a doporučuje přidat body k projednání dle návrhu starosty Arnošta Horáka. 

Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0     Schváleno 
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K bodu 3:  

Schválení zařazení obce do územní působnosti MAS Vizovicko-Slušovicko 

 
Z důvodů možnosti čerpání dotací přes MAS Vizovicko-Slušovicko v období 

2021-2027, navrhuji schválení zařazení obce do územní působnosti MAS Vizovicko – 

Slušovicko na programové období 2021 – 2027. 

 

USNESENÍ Č. 8. 3: Obec Ostrata schvaluje zařazení území obce do územní 

působnosti MAS Vizovicko-Slušovicko, o.p.s. na programové období 2021-2027. 

 
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0     Schváleno 

 

 
K bodu 4: 

 

Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro par.č. 124 a 121 

 

 

 

USNESENÍ Č. 8. 4.: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje smlouvu 

č. 1030057872/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky 

par.č.124 a 121 a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy. 
 

                                                                                                                                                

Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0     Schváleno 

 

 

K bodu 5: 

 

Schválení prodeje pozemků par.č. 465/19, 465/59, 465/76 

                 

 Jedná se o prodej obecních pozemků p. Josefu Bobálovi ml, č.p. 25. 

 

USNESENÍ č. 8. 5.: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje prodej obecních pozemků 

par.č. 465 / 19, 465 / 59 a 465 / 76 o celkové výměře 573 m² za cenu 22 Kč za m² panu 

Josefu Bobálovi ml. č.p. 25 a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o prodeji. 

 

Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0     Schváleno 
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K bodu 6: 

 

Projednání a schválení záměru prodeje obecních pozemků 

 

Na obecní úřad přišlo několik žádostí na prodej obecních pozemků. Jedná se 

o pozemky par. č. 589/4 o celkové výměře 133 m², žádost si podala paní Mgr. Hana 

Juříková Florová. Další žádost se týká pozemku par. č. 121 o celkové výměře 204 m², 

žádost si podal pan Daniel Krátký. Třetí žádostí o odkup pozemků je žádost paní 

Boženy Plaché a paní Moniky Bednaříkové na par. č. 124 o celkové výměře 97 m².         

 

USNESENÍ č. 8. 6.:  Zastupitelstvo obce Ostrata zveřejňuje záměr o prodeji pozemku 

ve vlastnictví obce Ostrata par. č. 589/4 o celkové výměře 133 m² paní Mgr. Haně 

Florové Juříkové, bytem Ostrata č.p. 38 za cenu 105 Kč za m². 

 

Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0     Schváleno 

 

 

USNESENÍ č. 8. 7: Zastupitelstvo obce Ostrata zamítá prodej pozemku par. č. 121 

panu Danieli Krátkému. 

 

Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0     Schváleno 

Pan Daniel Krátký a jeho zástupce pan Petr Kovalčík přinesli na zastupitelstvo dvě 

smlouvy o věcném břemenu, které se týkají parcely č. 124. Obec má k dispozici pouze 

vyhotovení, které je uloženo na Katastru nemovitostí města Zlína (podepsané 

tehdejším starostou panem Karlem Krátkým a panem Danielem Krátkým) a toto bere 

jako právoplatné. Stávající smlouvu nebude aktualizovat. S panem Danielem Krátkým 

je zastupitelstvo ochotné jednat o povolení vjezdu z účelové obecní komunikace par. 

Č. 110 na základě podepsané smlouvy a v ní předem stanovených podmínek. 

 

USNESENÍ č. 8. 8: Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr o prodeji pozemku 

ve vlastnictví obce Ostrata par. č. 124 o celkové výměře 97 m² paní Boženě Plaché, 

bytem Ostrata č. p. 18 a Monice Bednaříkové, bytem Ostrata č. p. 145 za cenu 105 Kč 

za m². 

 

Pro: 8, proti: 1, zdržel se: 0     Schváleno 

 

   

 K bodu 7: 

 

 Schválení Rozpočtového opatření 1/2020 a 2/2020 
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USNESENÍ 8. 9.: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje návrh 

Rozpočtového opatření č. 1/2020 a 2/2020 ve znění v jakém byl předložen. 

 

Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0     Schváleno 

 
 
K bodu 8:  

 

Schválení Závěrečného účtu za r. 2019  

 

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 8. 10.: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje účetní 

uzávěrku za r. 2019 bez výhrad. 

 

Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0     Schváleno 

 
 

K bodu 9: 
 

Schválení pravomoci starostovi obce schvalovat rozpočtová opatření 

 

Při přezkoumání hospodaření obce bylo kontrolorkou Ing. Vaňkovou doporučeno 

schválit starostovi obce pravomoc schvalovat rozpočtová opatření za daných 

podmínek, např. do určité výše, a to z důvodu zajištění větší operativnosti při realizaci 

rozpočtových opatření. Navrhovaná výše částky činí 250 000 Kč s tím, že každé 

takové rozpočtové opatření bude platné pouze po kontrasignaci místostarostou obce. 

 

 

USNESENÍ 8. 11.:  Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje pravomoc starostovi obce 

k schvalování rozpočtových opatření do výše 250 000 Kč s tím, že každé takové 

rozpočtové opatření bude platné pouze po kontrasignaci místostarostou obce. 

 

Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1     Schváleno 

 

 

K bodu 10: 

 

Schválení firmy pro vypracování PD k opravám místních komunikací 
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Máme dvě nabídky na zpracování PD na opravy místních komunikací a to firmu 

Viadesigne s.r.o., která zaslala nabídku na částku 267 410 Kč vč. DPH a firma Ing. Jiří 

Škrabal, která zaslala nabídku na částku 240 790 Kč vč. DPH. 
 
 

USNESENÍ 8. 12.: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje firmu Ing. Jiří Škrabal, 

Batalická 583, Želechovice nad Dřevnicí pro vypracování projektové dokumentace 

na opravy místních komunikací dle cenové nabídky, která činí 240 790 Kč vč. DPH. 

 

Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0     Schváleno 

 

 

K bodu 11: 

 

Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce a.s. 

 

Jedná se o pozemky par. č. 67/1, 340/1 a 468/8 pro novostavbu p. Strnada, kde byla 

v loňském roce schválena smlouva o smlouvě budoucí. 

 

 

USNESENÍ 8. 13.: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje smlouvu o zřízení věcného 

břemene na par. č. 67/1, 340/1 a 468/8 s firmou E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje 

starostu obce k jejímu podpisu. 

 

Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0     Schváleno 

 

Diskuse  

 

• Starosta Arnošt Horák informoval o rozjetí spisové služby pomocí nově koupeného 

modulu KEO 

• Starosta informoval o tom, že na obci proběhl audit paní Ing. Vaňkové, jeho výsledky 

jsou zveřejněny na webových stránkách obce 

• Dále mluvil o vyčištění lesa Hájky a o možnosti tady vybudovat odpočinkové místo 

s cvičícími prvky 

• Vytěžené dřevo v obecních lesích bude v nejbližší době nabízeno občanům ke koupi 

• Místní myslivci budou pořádat 12. 7. dětské odpoledne, více informací bude 

zveřejněno na webu, fb a ve zpravodaji 

• Nadále se zpracovává územní plán obce, před jeho schválením bude veřejné 

připomínkování, o tomto budou občané včas informováni 

• Mgr. Hana Juříková Florová informovala o proběhnutém kontrolním výboru – 

usnesení byla v pořádku, provedení dvou usnesení bude konzultováno s účetní obce, 

paní Ivanou Langerovou 

• Místostarostka obce paní Ing. Šmeidlerová informovala, že udělala namátkovou 

kontrolu pokladny, vše bylo v pořádku 
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Závěr 

 

 

Starosta poděkoval zastupitelům i všem přítomným spoluobčanům za účast a aktivitu 

v jednání a zasedání ukončil. 

 

Zapsala: Mgr. Hana Juříková Florová                                     Ověřili: Ing. Vladimír Divilek 

 

 

 

                                                                                                                   Radek Hudeček 

 

 

                                                                                                          

                                                                                                    Starosta: Arnošt Horák 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
                                                                                                                        

 

 


