Zápis z 37. veřejného jednání ZO Ostrá dne 6.3. 2018 na OÚ Ostrá
Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Jana Effenbergerová, Ing. J. Čenský, Bc. Viktor Vokál, K. Čápová (od
19:58), Miroslav Crha
Omluveni: J. Pudil
Hosté: 3
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 26.2. 2018. Současně byla tato informace zveřejněna na elektronické úřední desce.
1. Schválení programu jednání.
Starostka oproti zveřejněnému programu navrhla tyto změny: ruší se bod č.8
přidány tento bod:
Žádost starostky městyse Kounice o finanční dar pro Nemocnici Nymburk – gynekologicko
porodnické oddělení
Do bodu Různé:
a) Konzultace k chystané žádosti pana Martínka o zřízení místní komunikace
b) místní komunikace po zimě
c) Májová zábava , Aprílový běh – 2. ročník, Oslavy 110 let školy

Přítomní členové zastupitelstva přistoupili ke schválení programu jednání.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0
Program byl schválen všemi hlasy přítomných zastupitelů.
Schválený program:
2. Schválení zapisovatele
3. Schválení ověřovatelů zápisu
4. Kontrola zápisu č. 36
5. Závěr cenového průzkumu trhu na akci: Zpracování projektové dokumentace k akci „Tlaková
kanalizace – Šnepov“
6. Žádost pana Korce o pronájem části obecního pozemku p.č. 364/1 v k.ú. Ostrá na základě vyhl.
záměru.
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7. OZV 1/2018 k zabezpečení udržování veřejného pořádku, čistoty, ochrany veřejné zeleně.
8. Žádost starostky městyse Kounice o finanční dar pro Nemocnici Nymburk – gynekologicko –
porodnické oddělení
9. Informace o Výzvě zastupitelům obcí a měst ČR – odměny členů okrskových volebních komisí.
10. Informace o projekčních pracích a studiích – parky v obci, místní komunikace, rekonstrukce OÚ
11. Různé
a) Konzultace k chystané žádosti pana Martínka o zřízení místní komunikace
b) místní komunikace po zimě
c) Májová zábava, Aprílový běh – 2. ročník, Oslavy 110 let školy
2. Schválení zapisovatele.
Návrh usnesení č. 2/37: ZO schvaluje zapisovatelkou R. Pilařovou
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 2/37 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
3. Schválení ověřovatelů zápisu.
Návrh usnesení č. 3/37: ZO schvaluje ověřovatele zápisu: J. Čenský, V. Vokál
Hlasování: Pro 5. Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 3/37 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
4. Kontrola zápisu č. 37
Zápis z minulého jednání zastupitelstva obce byl vyvěšen od 31.1.2018 do 23.2. 2018 na úřední
desce obce Ostrá.
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Paní starostka konstatovala, že považuje zápis č.36 za ověřený .
ZO bere tuto skutečnost na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
5. Závěr cenového průzkumu trhu na akci: Zpracování projektové dokumentace k akci „Tlaková
kanalizace – Šnepov“
Osloveni byli:
Ing. Josef Vítek – PIK, Rymáně 898, Mníšek pod Brdy, IČO: 47000465
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., Křížová 472/47, Praha 5, 150 00, IČO: 60193689
FIALA PROJEKTY s.r.o., Lečkova 1521. Praha 4, 149 00, IČO: 28997450
Již před jednáním měli možnost zastupitelé prostudovat podané nabídky.
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Nabídka č. 1
č.j. 60/2018 ze dne 18.1. 2018
FIALA PROJEKTY s.r.o., Lečkova 1521. Praha 4, 149 00, IČO: 28997450
celkem bez DPH

290.000,- Kč

Nabídka č. 2
č.j. 62/2018 ze dne 18.1. 2018
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., Křížová 472/47, Praha 5, 150 00, IČO: 60193689
celkem bez DPH

334.200,- Kč

Nabídka č. 3
č.j. 87/2018 ze dne 29.1. 2018
Ing. Josef Vítek – PIK, Rymáně 898, Mníšek pod Brdy, IČO: 47000465
celkem bez DPH

427.000,- Kč

Vedení obce konstatuje, že všechny podané nabídky splnily předmět poptávky. Nejpříznivější cena
je u nabídky č.1. S touto firmou má také obec dobré zkušenosti při budování kanalizace - II. Etapa
v Ostré.
Návrh usnesení č.5/37: ZO schvaluje zhotovitelem projektové dokumentace k akci „Tlaková
kanalizace – Šnepov“ firmu FIALA PROJEKTY s.r.o., Lečkova 1521, Praha 4, 149 00, IČO:
28997450 s cenovou nabídkou 290.000 Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy a
všemi úkony s tímto spojenými.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 5/37 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
6. Žádost pana Korce o pronájem části obecního pozemku p.č. 364/1 v k.ú. Ostrá na základě
vyhlášeného záměru.
Starostka obce předložila přítomným zastupitelům nabídku pana Korce na základě vyhlášeného
záměru. Byla podaná jediná nabídka a tato byla v souladu s vyhlášeným záměrem doručena dne
10.1. 2018 a zaevidována po č.j.69/2018.
Návrh usnesení č. 6/37: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části obecního pozemku p.č. 364/1
v k.ú. Ostrá panu Korcovi. Jedná se o 1500 m2 na jeden rok za částku 500 Kč za účelem pastvy.
Součástí nájmu je úklid a kultivace pozemku k danému účelu. ZO dále pověřuje starostku obce
podpisem nájemní smlouvy a všemi úkony s tímto spojenými.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 6/37 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
7. OZV 1/2018 k zabezpečení udržování veřejného pořádku, čistoty, ochrany veřejné zeleně.
Starostka obce předložila přítomným zastupitelům úpravu vyhlášky 1/2018. Nabytím účinnosti této
vyhlášky se ruší OZV 1/2011 z 6.2. 2011. Po věcné stránce se OZV nemění.
Návrh usnesení č. 7/37: ZO schvaluje OZV 1/2018 2018 k zabezpečení udržování veřejného
3

pořádku, čistoty, ochrany veřejné zeleně.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 7/37 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
8. Žádost starostky městyse Kounice o finanční dar pro Nemocnici Nymburk – gynekologicko porodnické oddělení
Dne 27.2. byla doručena na OÚ Ostrá žádost paní starostky městyse Kounice o finanční dar pro
Nemocnici Nymburk- gynekologicko – porodnické oddělení. Pokud bude finanční příspěvek
schválen, bude finanční obnos připojen k výtěžku z plesu starostů měst a obcí nymburského okresu.
Návrh usnesení č. 8/37: ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro Nemocnici
Nymburk pro gynekologicko – porodnické oddělení.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 8/37 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
9. Informace o Výzvě zastupitelům obcí a měst ČR – odměny členů okrskových volebních komisí.
Před jednáním zastupitelstva se zastupitelé seznámily s textem Výzvy zastupitelům obcí a měst k
doplacení odměn členů okrskových volebních komisí ze státního rozpočtu.
Každý zastupitel vyjádřil k této záležitosti své stanovisko. Společně došli k závěru: Přesto, že si
činnosti členů komise velmi váží, odměnu ve zvýšené výši nelze poskytnout. Tato odměna je
stanovena v §6 vyhlášky č. 294/2012 Sb o provedení některých ustanovení zákona o volbě
prezidenta republiky.
ZO bere tuto skutečnost na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
10. Informace o projekčních pracích a studiích – parky v obci, místní komunikace, rekonstrukce OÚ
V tuto chvíli je vyhotoveno zaměření malé a velké návsi v obci. Krajinářská architektka aktivně
spolupracuje s obcí a projektantem místních komunikací. Současně bude navázána spolupráce s
architektem, který připravuje studii OÚ. Snahou obce je připravit veškerou projektovou
dokumentaci tak, aby bylo možné žádat o dotace.
ZO bere tuto skutečnost na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
11. Různé
a) Konzultace pana Martínka se zastupiteli k chystané žádosti o možnosti zřízení místní
komunikace – napojení pozemku č. 99 na místní komunikaci.
Vedení obce informovalo žadatele o nutnosti souladu s ÚP Ostrá. V zásadě proti připojení pozemku
na místní komunikaci a zřízení místní komunikace (na náklady p. Martínka) nemá zastupitelstvo
námitek.
b) místní komunikace po zimě
zastupitelé vytipovali místa, která bude potřeba opravit
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z diskuze vzešel podnět k řešení – umístěním vhodného dopravního značení zamezit průjezdu
„cizích“ aut po vršku – pověřena starostka obce
c) Májová zábava , Aprílový běh – 2. ročník, Oslavy 110 let školy
Májová zábava – 19.5. 2018, hraje duo KONTO, 100 Kč, v místním hostinci
Aprílový běh – starostka s panem Pavlem Málkem (SS Ostrá) domluví termín
Oslavy 110 let školy - Přípravy jsou v plném běhu. Účast přislíbil folklorní soubor Šáteček
ze Semic. Ve dnech 4.9. až 7.9. se bude každý večer v obci promítat od 20:00 do 22:00 český film
díky hostování kinematografu bratří Čadíků. Dobrá zpráva: vstupné dobrovolné. Připravujeme
upomínkové předměty Almanach 110. let školy.
Zasedání ukončeno: 21:23
Zápis vyhotoven dne : 8.3. 2018
Zápis ověřen dne: 9.3. 2018
termín příštího jednání ZO: 10.4. 2018
Příloha k zápisu:
Kopie OZV 1/2018 k zabezpečení udržování veřejného pořádku, čistoty, ochrany veřejné zeleně.
Ověřili:

Zapsala:

Bc. V. Vokál

Jana Kaucká

Ing. J. Čenský

Mgr. Jana Kaucká
starostka obce
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