Zápis 35. veřejného jednání ZO Ostrá dne 18.12. 2017 v MŠ Ostrá
o změně místa jednání zastupitelstva byli občané informování na www.ostra.cz, na vývěsce u OÚ
Ostrá, na vchodu na OÚ. Důvodem změny byla havárie na topení na OÚ.
Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Kateřina
Čápová
Omluveni: Miroslav Crha, Jan Pudil
Hosté: Mgr. J. Fránková (ředitelka MŠ Ostrá)
Jednání zastupitelstva obce zahájila starostka J. Kaucká, která přivítala přítomné členy
zastupitelstva obce a hosty. Starostka oznámila počet přítomných členů ZO. V 19:00 hod. bylo
přítomno 5 členů zastupitelstva z celkových 7. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Informace o konání veřejného jednání ZO byla na úřední desce OÚ Ostrá zveřejněna v souladu se
zákonem od 7.12. 2017. Současně byla tato informace zveřejněna na elektronické úřední desce.
1. Schválení programu jednání.
Starostka oproti zveřejněnému programu navrhla tyto změny:
přidány tyto dva body:
vloženo za bod 6.
7. Žádost ředitelky MŠ o schválení mimořádné odměny MŠ Ostrá
8. Změna omezení provozu MŠ ve školním roce 201/2018
číslování se posouvá o +2
Předběžné rozpočtové opatření 1/2018 – vloženo do bodu 10 jako b)
Smlouva o partnerství – Obec Ostrá x Obec Stratov – místo bodu Předběžné rozpočtové opatření
9/2017, který je přesunut do bodu 10 jako c)
Souhlas s podáním Žádostí o bezúplatný převod pozemků v KÚ Ostrá, parc. č. z KN 83/3, 83/4 a
83/5 před bod Různé
Ani jeden z bodů z důvodu naléhavosti není možné přesunout na lednové jednání zastupitelstva.
Přítomní členové zastupitelstva přistoupili ke schválení programu jednání.
Hlasování: Pro 5 Proti 0, Zdržel 0
Program byl schválen všemi hlasy přítomných zastupitelů.
Schválený program:
1.Schválení programu jednání.
2.Schválení zapisovatele.
3.Schválení ověřovatelů zápisu.
4.Kontrola zápisu č. 34

5.Schválení střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Ostrá 2018-2020
6.Schválení rozpočtu MŠ Ostrá na rok 2018
7.Žádost ředitelky MŠ o schválení mimořádně odměny MŠ Ostrá
8.Změna v omezení provozu MŠ ve školním roce 2017/2018
9.Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Ostrá na období
10.a) Schválení rozpočtu obce Ostrá na rok 2018

2018- 2021

b) Předběžné rozpočtové opatření 9/2017
c) Předběžné rozpočtové opatření 1/2018
11.Závěry kontroly FV ZO Ostrá na OÚ Ostrá
12.Závěry kontroly FV ZO Ostrá v MŠ Ostrá
13.Místní poplatky na rok 2018
14.Schválení OZV o místních poplatcích č. 2/2017
15.Licenční smlouva o veřejném provozování (OSA z..s. Praha 6 – Bubeneč x Obec Ostrá)
16.Schválení dodatku č. 8 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č.

S/200248/82/05000033/2008 (společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Benátky
n.J. x Obec Ostrá )
17.Zákon č. 99/2017 – změna zákona o obcích.
18.Nemocnice Nymburk, s. r. o. - Žádost o schválení změny využití peněžitého daru od obce
Ostrá.
19.Pověření veřejnoprávní kontrolou na místě - kontrola hospodaření s veřejnými prostředky –
MS Ostrá
20.Pověření veřejnoprávní kontrolou na místě - kontrola hospodaření s veřejnými prostředky –
SS Ostrá
21.Pověření veřejnoprávní kontrolou na místě - kontrola hospodaření s veřejnými prostředky –
CSZS Poděbrady o. p. s.
22.Smlouva o partnerství – Obec Ostrá x Obec Stratov
23.Souhlas s podáním Žádostí o bezúplatný převod pozemků v KÚ Ostrá, parc. č. z KN 83/3,
83/4 a 83/5
24.Různé
a) Výsledky kontroly neoprávněného napojení dešťové kanalizace na splaškovou kanalizaci v obci
Ostrá.
b) Informace o přípravách PD – rekonstrukce místních komunikací, rekonstrukce OÚ, kanalizace
Šnepov.
c) Informace o schválení změny obec v kartě PRVKUK na stránkách MZe na základě žádosti z 30.6.
2017

2. Schválení zapisovatele.
Návrh usnesení č. 2/35: ZO schvaluje zapisovatelem R. Pilařovou
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 2/35 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
3. Schválení ověřovatelů zápisu.
Návrh usnesení č. 3/35: ZO schvaluje ověřovatele zápisu: V. Vokál, J. Effenbergerová
Hlasování: Pro 5 Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 3/35 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.

4. Kontrola zápisu č. 34
Zápis z minulého jednání zastupitelstva obce byl vyvěšen od 27.11. 2017 do 18.12. 2017 na úřední
desce obce Ostrá.
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Paní starostka konstatovala, že považuje zápis č.34 za ověřený .
ZO bere tuto skutečnost na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
5. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Ostrá 2018-2020
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Ostrá byl zveřejněn od 30.11. 2017.
Návrh usnesení č. 5/35: ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Ostrá na období 20182020.
Hlasování: Pro 5 Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 5/35 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
6. Schválení rozpočtu MŠ Ostrá na rok 2018
ZO projednalo rozpočet MŠ. Návrh rozpočtu byl zveřejněn od 30.11. 2017 na úřední desce MŠ
Ostrá.
Dochází k mírnému navýšení u položek 5011, 5132., 5166, 5171, snížení u položky 5163 a
přesunutí do 5171. U položky plyn dochází k navýšení o částku 15.000,- Kč.
Návrh usnesení č. 6/35: ZO schvaluje rozpočet MŠ na rok 2018.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel
ZO usnesení č. 6/35 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
7. Žádost ředitelky MŠ o schválení mimořádně odměny
Paní ředitelka Mgr. J. Fránková předložila přítomným zastupitelům žádost o schválení mimořádné
odměny za období 1.2.2017 – 30.11. 2017.
Návrh usnesení č. 7/35: Na základě předložené žádosti č.j. 18/2017-J/F ZO schvaluje vyplacení
mimořádné odměny ředitelce školky za období 1.2. 2017 – 30.11. 2017 podle předložené žádosti.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel
ZO usnesení č. 7/35 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
8. Změna v omezení provozu MŠ ve školním roce 2017/2018
Paní ředitelka seznámila přítomné se změnou v omezení provozu MŠ Ostrá.
Dne 2.1. 2018 bude školka zavřena a naopak otevřena bude v srpnu již od 22.8. 2018.
Návrh usnesení č. 8/35: ZO schvaluje změnu v omezení provozu MŠ ve školním roce 2017/2018.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel
ZO usnesení č. 7/35 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.

9. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Ostrá na období 2018- 2021
Návrh Střednědobého výhledu byl zveřejněn od 28.11. 2017 do 15.12. 2017.
Návrh usnesení č. 9/35: ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Ostrá na období 20182021 jako vyrovnaný.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel
ZO usnesení č. 9/35 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
10 a) Schválení rozpočtu obce Ostrá na rok 2018
Návrh rozpočtu byl zveřejněn od 28.11. 2017 do 15.12. 2017.
Návrh usnesení č. 10a/35: ZO schvaluje rozpočet obce Ostrá na rok 2018 jako vyrovnaný.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel
ZO usnesení č. 10a/35 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.

b) Předběžné rozpočtové opatření 9/2017
Návrh usnesení 10b/35: ZO schvaluje předběžné rozpočtové opatření č. 9/2017 k rozpočtu
za
rok 2017 pro operace, které vzniknou za období od 19.12. 2016 do 31.12. 2017 bez
určení
konkrétní výše v Kč.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel
ZO usnesení č. 10b/35 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
c) Předběžné rozpočtové opatření 1/2018
Návrh usnesení 10c/35: Zastupitelstvo obce schvaluje předběžné rozpočtové opatření
1/2018
k rozpočtu na rok 2018 pro operace, které vzniknou za období od 1.1.2018 do 31.1.
2018 bez
určení konkrétní výše částky pro rozpočtovou změnu: přijetí a realizace účelově poskytnutých
dotací na volby.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel
ZO usnesení č. 10b/35 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
11. Závěry kontroly FV ZO Ostrá na OÚ Ostrá
Předsedkyně finančního výboru K. Čápová informovala přítomné o průběhu kontroly dne 30.11.
2017 na OÚ Ostrá. Finanční výbor kontroloval přijaté a vydané faktury, příjmové a výdajové
doklady, bankovní výpisy KB, ČNB a KB spořící účet + úvěr na 2. etapu kanalizace. K. Čápová
konstatovala, že předložené dokumenty byly v pořádku.
V závěru protokolu je konstatováno: Nebyla předložena kniha rekreačních poplatků k VT Ostrá.
ZO bere závěry kontroly na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.

(Obec, jako správce daně, k předložení evidenční knihy firmu vyzvala opakovaně,
naposledy dne 5.12. 2017 pod č.j. 887/2017/4, kde bylo připomenuto, jakým způsobem je třeba
evidenci vést.)
12. Závěry kontroly FV ZO Ostrá v MŠ Ostrá
Předsedkyně finančního výboru K. Čápová informovala přítomné o průběhu kontroly dne 30.11.
2017 na OÚ Ostrá. Předmětem kontroly byla účelnost a správnost čerpání prostředků z příspěvku
zřizovatele za I. pololetí 2017.
Kontrolovány byly: faktury přijaté, příjmové a výdajové doklady, účet KB, účet FKSP, spořicí účet
KB.
FV v rámci kontroly nezjistil v dokladech MŠ Ostrá žádné závady.
ZO bere závěry kontroly na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
13. Místní poplatky na rok 2018
Poplatky za likvidaci odpadních vod činí 1.300,- Kč za trvale hlášenou osobu (popř. napojenou
chalupu) a 500,- Kč za dítě do 15 let.
Poplatek za likvidaci odpadů (popelnice) činí 600,- Kč za osobu s trvalým pobytem/rekreační
objekt. Pro děti do 18 let věku činí poplatek 500,- Kč.
Poplatek za psa činí 100,- Kč/první pes, 150,- Kč/druhý a každý další pes.
Poplatek se neplatí za psy se speciálním výcvikem, záchranářské a lovecké psy, pokud mají
osvědčení o výcviku, dále je na dobu 1 roku osvobozen pes z útulku.
Poplatky jsou splatné – 1. splátka do 31. 3. 2018, druhá splátka do 30. 9.2018
Při úhradě za likvidaci odpadů obdržíte nové roční známky na popelnice. Ten kdo nebude mít roční
známku na popelnici do 31. 3. 2018 nebude mu popelnice vyvezena!
Poplatky je možno zaplatit v úředních dnech, pondělí a středa, od 8.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do
17.00 hodin na Obecním úřadě v Ostré v hotovosti nebo platební kartou. Dále je možno úhradu
zaslat převodem na účet obce, č. účtu 2229191/0100, jako variabilní symbol je třeba uvést č.
popisné (evidenční). Občané Šnepova před číslo popisné (evidenční) napíší ještě č. 6.
Kompletní znění aktualizované vyhlášky OZV o místních poplatcích je k dispozici na Obecním
úřadě nebo na webových stránkách obce.
Návrh usnesení č. 13/35: ZO schvaluje dokument „Poplatky za psa, odpad a likvidaci odpadních
vod “ pro rok 2018.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel
ZO usnesení č. 13/35 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
14. Schválení OZV o místních poplatcích č. 2/2017
Starostka obce předložila ke schválení aktualizovanou a doplněnou OZV o místních poplatcích.
Aktualizován byl v části II (Poplatek ze psů) čl. 5
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa 100,-Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,- Kč

v části VI. (Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů) byl aktualizován čl. 27 (Sazba poplatku) a doplněn čl. 29
(Osvobození a úlevy), odst.3 a, b, c
(3) Od poplatku se dále osvobozují:
a) Osoby, které se prokazatelně minimálně 9 měsíců zdržují v zahraničí, ale jsou hlášeny k pobytu v
obci.
b) Osoby, které se prokazatelně nezdržují minimálně 9 měsíců roku v obci, ale jsou hlášeny k
pobytu v obci a doloží potvrzení o platbě poplatku v jiném místě.
c) Občané, kteří mají jako místo trvalého pobytu uvedeno sídlo ohlašovny, tj. Ostrá, č.p. 172 a
zároveň se prokazatelně nezdržují na území obce déle než jeden rok.
Schválením vyhlášky 2/2017 se ruší se obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místních poplatcích ze
dne 23.1. 2017. Nová obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1. 2018 z důvodu
obecného zájmu.
Návrh usnesení č.14/35: ZO schvaluje OZV 2/2017 o místních poplatcích s účinností od 1.1.
2018.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel
ZO usnesení č. 14/35 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
15. Licenční smlouva o veřejném provozování (OSA z..s. Praha 6 – Bubeneč x Obec Ostrá)
Starostka obce seznámila přítomné s textem Licenční smlouvy o veřejném provozování, která
upravuje vztahy vyplývající z autorského zákona mezi Ochranným svazem autorských práv k dílům
hudebním (IČO: 63839997) a obcí Ostrá. Smlouvu bylo potřeba podepsat z důvodu konání
Posvícenské zábavy v obci dne 3.11. 2017.
ZO bere tuto skutečnost na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
16. Schválení dodatku č. 8 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č.
S/200248/82/05000033/2008 (společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Benátky n.J. x
Obec Ostrá )
Starostka obce předložila přítomným Dodatek č.8 ke Smlouvě se společností AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o., Benátky nad J.. Dodatkem je aktualizován Specifikační list, Ceník a výpočtový
list.
Návrh usnesení č. 16/35: ZO schvaluje dodatek č. 8 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování
odpadu č. S/200248/82/05000033/2008 (společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Benátky
n.J. x Obec Ostrá )
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel
ZO usnesení č. 16/35 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
17. Zákon č. 99/2017 – změna zákona o obcích.
Starostka obce seznámila přítomné se změnou zákona č. 99/2017. Novela přichází s novou koncepcí
odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2018.
Veškeré rozhodování o záležitostech týkajících se odměňování členů zastupitelstev obcí náleží již
jen do vyhrazené působnosti zastupitelstva obce. Pro stanovení výše odměny je rozhodující počet
obyvatel v obci a zda jde o uvolněnou či neuvolněnou funkci. Pro zařazení obce do příslušné
velikostní kategorie je rozhodující počet obyvatel obce, kteří byli hlášeni v obci k trvalému pobytu
k 1. lednu kalendářního roku v roce voleb (2014), a to po celé funkční období jednoho
zastupitelstva.
Starostka obce seznámila přítomné s nejdůležitějšími změnami a informacemi, které se týkají nové
právní úpravy právních poměrů a odměňování členů zastupitelstev. Uvolněným členům
zastupitelstev se odměna vyplácí automaticky ze zákona, aniž by o tom zastupitelstvo obce
rozhodovalo.
Stávající nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Se k 1.1. 2018 zrušuje. Aplikuje se nařízení vlády č.
318/2017 Sb.
Návrh usnesení č. 17/35:
ZO schvaluje výše odměn neuvolněným zastupitelům od 1.1. 2018 takto: Pro předsedy výborů
(finanční a kontrolní) i členy výboru vyplacení maximální částky před zdaněním v souladu s
Přílohou k nařízení vlády č. 318/2017.
Výše odměny neuvolněného člena zastupitelstva (místostarosty) zůstává nezměněna, zůstane ve
stejné výši jako byla schválena dne 25.11. 2014 usnesení č. 6/2 a je v souladu s Přílohou k nařízení
vlády č. 318/2017.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel
ZO usnesení č. 17/35 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
18. Nemocnice Nymburk, s. r. o. - Žádost o schválení změny využití peněžitého daru od obce Ostrá.
Dne 6.12. byla pod č.j. 961/2017 doručena Žádost o schválení změny využití peněžitého daru od
obce Ostrá.
Zastupitelé na 32. veřejném jednání dne 12.10. 2017 schválili finanční dar Nemocnici Nymburk
s.r.o. na nákup přístroje na bipolární koagulaci ve výši 5.000 Kč. Jednatelka nemocnice Nymburk
žádá o možnost použít dar obce na nákup hystero-resektoskopu, který bude využíván podobných
způsobem jako přístroj na bipolární koagulaci.
Návrh usnesení č. 18/35: ZO schvaluje změnu využití peněžitého daru obce Ostrá pro Nemocnici
Nymburk s.r.o. dle podané žádosti č. 961/2017 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy a
všemi úkony s tímto spojenými.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel
ZO usnesení č. 18/35 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
19.Pověření veřejnosprávní kontrolou na místě - kontrola hospodaření s veřejnými prostředky – MS
Ostrá
Starostka obce informovala přítomné o nutnosti vykonání veřejnosprávní kontroly na místě ve

smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na hospodaření s
veřejnými prostředky u Mysliveckého spolku Ostrá.
Návrh usnesení č. 19/35: Veřejnosprávní kontrolou na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, se zaměřením na hospodaření s veřejnými prostředky u Mysliveckého
spolku Ostrá jsou pověřeny R. Pilařová a K. Čápová.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel
ZO usnesení č. 19/35 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
20. Pověření veřejnosprávní kontrolou na místě - kontrola hospodaření s veřejnými prostředky – SS
Ostrá
Starostka obce informovala přítomné o nutnosti vykonání veřejnosprávní kontroly na místě ve
smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na hospodaření s
veřejnými prostředky u SS Ostrá z.s. .
Návrh usnesení č. 20/35: Veřejnosprávní kontrolou na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, se zaměřením na hospodaření s veřejnými prostředky u SS Ostrá z.s.
jsou pověřeny R. Pilařová a K. Čápová.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel
ZO usnesení č. 20/35 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
21. Pověření veřejnoprávní kontrolou na místě - kontrola hospodaření s veřejnými prostředky –
CSZS Poděbrady o. p. s.
Starostka obce informovala přítomné o nutnosti vykonání veřejnosprávní kontroly na místě ve
smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na hospodaření s
veřejnými prostředky u CSZS Poděbrady o. p. s.
Návrh usnesení č. 21/35: Veřejnosprávní kontrolou na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, se zaměřením na hospodaření s veřejnými prostředky u CSZS
Poděbrady o. p. s. jsou pověřeny R. Pilařová a K. Čápová.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel
ZO usnesení č. 21/35 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
22. Smlouva o partnerství – Obec Ostrá x Obec Stratov
Starostka obce předložila ke schválení Smlouvu o partnerství mezi obcí Ostrá a obcí Stratov.
Materiál měli možnost zastupitelé prostudovat před jednáním zastupitelstva. K návrhu smlouvy
nebyly vzneseny žádné připomínky.

Projekt „Stratov – stezka pro chodce a cyklisty, zajištění přístupu k zast. Stratov je realizován z
malé části také na k.ú. Ostrá. Z tohoto důvodu pro další kroky, které musí vedení obce Stratov
podniknout, je třeba souhlas a spolupráce naší obce. Obec Ostrá bude spolupracovat na přípravě,
propagaci a realizaci Projektu. Obec Ostrá souhlasí s vybudováním výše uvedeného projektu na
katastru obce Ostrá a do budoucna plánuje pokračování výstavby stezky i na svém katastru, které
bude pokračováním tohoto projektu.
Návrh usnesení č. 22/35: Zastupitelstvo obce nemá námitek k výše uvedenému projektu, schvaluje
Smlouvu o partnerství s obcí Stratov a pověřuje starostku obce jejím podpisem a všemi úkony s
tímto spojenými.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel
ZO usnesení č. 22/35 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
23. Souhlas s podáním Žádostí o bezúplatný převod pozemků v KÚ Ostrá, parc. č. z KN 83/3, 83/4
a 83/5
Návrh usnesení č.23/35: ZO schvaluje podání Žádostí o bezúplatný převod pozemků v KÚ Ostrá,
parc. č. z KN 83/3, 83/4 a 83/5.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel
ZO usnesení č. 23/35 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
24. Různé
a) Výsledky kontroly neoprávněného napojení dešťové kanalizace na splaškovou kanalizaci v obci
Ostrá.
V souvislosti se zjištěným přetěžováním čerpací stanice odpadních vod na splaškové kanalizaci, a
na základě požadavku vedení obce Ostrá, provedly Středočeské vodárny, a. s. průzkum
splaškových stok kanalizace pro veřejnou potřebu. S touto kontrolou byla spojena také revize
kanalizačních přípojek jednotlivých nemovitostí na území obce Ostrá, zaměřená na vypouštění
srážkových, popřípadě balastních vod, do splaškové kanalizace. Při revizi kanalizačních přípojek
byla bohužel zjištěna závadná skutečnost u 4 nemovitostí v kontrolované čísti obce, tj. napojení
dešťových svodů ze střechy nemovitosti do kanalizační přípojky,což
je v rozporu
s Kanalizačním řádem obce a zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
Návrh usnesení č. 24a/35:
ZO schvaluje zaslání Výzvy k odstranění závady na odvodnění nemovitostí u, kterých byla zjištěna
závadná skutečnost a udělení pokuty dle § 32, odst. 7 zákona 274/2001 ve výši 2000 Kč za
odvádění odpadních vod v rozporu s Kanalizačním řádem obce Ostrá.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel
ZO usnesení č. 24A/35 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
b) Informace o přípravách PD – rekonstrukce místních komunikací, rekonstrukce OÚ, kanalizace
Šnepov.
Starostka obce a místostarosta obce seznámili přítomné s přípravami PD pro zmíněné akce.
PD – rekonstrukce místních komunikace – mělo by být hotové a připravené pro případné podání
žádosti o dotaci do konce roku 2017

PD rekonstrukce OÚ a kanalizace – ve fázi Průzkumu trhu, vyhotovení PD se plánuje na rok 2018
ZO bere tuto skutečnost na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
c) Informace o schválení změny obec v kartě PRVKUK na stránkách MZe na základě žádosti z
30.6.
Změny, které byly navrženy obcí Ostrá, byly předběžně schváleny. Ke konečnému schválení a
zveřejnění by mělo dojít začátkem roku 2018.
ZO bere tuto skutečnost na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
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