
 

 
USNESENÍ Z 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA KONANÉHO DNE 

29. června 2022 OD 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO 

USNESENÍ Č. 20. 1: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje zapisovatele  a ověřovatele.  

USNESENÍ Č. 20. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje program zasedání dle 
přiloženého programu a návrhu a doporučuje přidat bod k projednání a schválení 
převodu finančních prostředků z běžného účtu obce Ostrata na termínovaný účet. 

USNESENÍ Č. 20. 3: Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh Závěrečného účtu 
obce Ostrata za rok 2021 dle návrhu předloženým starostou obce. Zastupitelstvo 
schvaluje závěrečný účet za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním 
hospodařením bez výhrad.  

USNESENÍ Č. 20. 4: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje účetní závěrku 
obce Ostrata za rok 2021.  

USNESENÍ Č. 20. 5: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje rozpočtové 
opatření 1/2022, kdy změna příjmů závazných ukazatelů činí 526.843,12 Kč, a změna 
výdajů závazných ukazatelů činí 744.213,05 Kč.  

USNESENÍ Č. 20. 6:Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje smlouvu o zřízení 
služebnosti inženýrských sítí, č. SML/01/2022. Věcné břemeno specifikované v této 
smlouvě bude zřízeno úplatně. Finanční náhrada bude za předpokladu celkového rozsahu 
činit 150,- Kč za jeden běžný metr podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě.  

USNESENÍ Č. 20. 7: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schválilo záměr prodeje 
obecního pozemku parcela č. 434 o výměře 137 m² paní *** a panu *** za cenu 105,- Kč 
za m². 

USNESENÍ Č. 20. 8:Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje prodej obecního 
pozemku parcela č. 479/7 o výměře 208 m² panu ***, za cenu 105,- Kč za m² a 
pověřuje starostu obce k vypracování a podpisu smlouvy.  

USNESENÍ Č. 20. 9: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje záměr pronájmu části 
obecního pozemku parcela č. 340/1 o výměře 16 m² panu ***, a to za cenu jednorázového 
poplatku 1.000,- Kč.  

USNESENÍ Č. 20. 10: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Dodatek č. 15 ke 
smlouvě o dílo č. 53/713/02/4O mezi obcí Ostrata a firmou Technické služby Zlínsko, 
s.r.o., Louky, Záhumenní V 321, 763 02 Zlín a pověřuje starostu k jeho podpisu.  

USNESENÍ Č. 20. 11: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a souhlasí se změnou Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje ( PRVKZK ), kdy se dle původního návrhu 
na vlastní čističku odpadních vod (ČOV) rozhodla pro vybudování přečerpávací stanice s 
napojením na kanalizaci obce Hvozdná a dále pak na ČOV Malenovice. A to i z pozice 
vlastníka a provozovatele kanalizace.  
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USNESENÍ Č. 20. 12: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo převod částky  
5 milionů korun z běžného účtu obce Ostrata, č.***,  vedeného u České spořitelny, a.s. 
na termínovaný účet, vedený u České spořitelny, a.s. se zhodnocením 4,8% p.a. na 
dobu šesti měsíců od data podpisu tohoto produktu.  
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