Zápis z 3. veřejného jednání ZO Ostrá dne 11.12. 2018 na OÚ Ostrá
Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský (od 19:14), Bc. Viktor Vokál,
Kateřina Čápová , Jaroslav Tyšlic
Omluveni: Jan Pudil
Hosté: 2
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 v listinné podobě
zveřejněna v souladu se zákonem od 3.12. 2018, současně byla tato informace zveřejněna na
elektronické úřední desce.
1. Schválení programu jednání.
Z programu budou vyřazeny body 11 a 22.
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. Určení ověřovatelů a zapisovatele
3. Kontrola zápisu č. 2 z 15. 11. 2018
4. Rozpočet MŠ Ostrá na rok 2019
5. Žádost ředitelky MŠ o schválení mimořádně odměny pro zaměstnance MŠ Ostrá
6. Sponzorský dar MŠ Ostrá od firmy Botanicus spol. s r.o.
7. Rozpočet obce Ostrá na rok 2019
8. Střednědobý výhled obce Ostrá 2019 -2022
9. Rozpočtové opatření č.9
10. Nařízení vlády č. 202/2018 Sb. - odměny neuvolněným zastupitelům od 1.1. 2019
11. Schválení Dodatku č. 9 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu
č. S/200248/82/05000033/2008 (AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. x Obec Ostrá)
12. Obecně závazná vyhláška místních poplatcích č. 2/2018
13. Stanovení oddávajících za Obec Ostrá
14. Žádost o finanční dar na podporu domácí hospicové péče – Domácí hospic
Nablízku, z.ú.
15. Příkazní smlouva (Obec Ostrá x Město Městec Králové) – zajištění finančních prostředků na
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dopravní obslužnost (autobusová doprava)
16. Pověření veřejnosprávní kontrolou na místě - kontrola hospodaření s veřejnými prostředky –
MS Ostrá
17. Pověření veřejnosprávní kontrolou na místě - kontrola hospodaření s veřejnými
prostředky – SS Ostrá
18. Schválení DPP na rok 2019- Zpravodaj pro Ostrou a Šnepov
19. Informace o připravované aktualizaci karty PRVKUK na stránkách MZe v souvislosti s
budováním vodovodu v Ostré a ve Šnepově
20. Schválení vyhlášení záměru na pronájem obecního pozemku p.č. 1122/46 (414m2) v k.ú. Ostrá
21. Žádost o spolupráci při akci Filmové léto 2019 - Kinematograf bratří Čadíků, s. r. O .
22. Zrušení veřejného telefonního automatu v Ostré
23. Schválení Dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 12.9. 2018 mezi obcí Ostrá a zhotovitelem
vodovodu ve Šnepově (VSK Kolín)
24. Různé
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starostka navrhla určit ověřovateli zápisu V. Vokála a K. Čápovou, zapisovatelkou J. Kauckou .
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 2/3/18:
ZO schvaluje ověřovatele zápisu: V. Vokála, K. Čápovou , zapisovatelkou J. Kauckou.
Hlasování: Pro 5 , Proti 0, Zdržel 0
ZO schvaluje usnesení č. 2/3/18 všemi hlasy přítomných zastupitelů.
3. Kontrola zápisu č. 2 z 15. 11. 2018
Zápis z minulého jednání zastupitelstva obce byl vyvěšen od 21.11. do 3.12. na úřední desce obce
Ostrá, dále založen k nahlédnutí na OÚ Ostrá.
Nebyly vzneseny žádné připomínky. Paní starostka konstatovala, že považuje zápis č. 2 za
ověřený .
ZO bere tuto skutečnost na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
4. Rozpočet MŠ Ostrá na rok 2019
ZO projednalo rozpočet MŠ. Od 19:14 hod. bylo přítomno 6 členů zastupitelstva z celkových 7.
Příspěvek ze strany obce pro příspěvkovou organizaci byl schválen na 2. veřejném jednání dne
15.11. 2018. V rozpočtu dochází k navýšení u položky (oprava údržba) 5171, snížení u položky
5131 (potraviny – pitná voda)
Návrh usnesení č. 4/3/18: ZO schvaluje rozpočet MŠ na rok 2019.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 4/3/18 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
Zastupitelé doporučili zahájit jednání s bankou o snížení měsíčních poplatků spojených s vedením
účtu.
5. Žádost ředitelky MŠ (naše č.j. 824/2018) ze dne 3.12. 2018 o schválení mimořádné odměny pro
zaměstnance MŠ Ostrá
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Paní ředitelka požádala přítomné zastupitele o možnost vyplacení odměny za období 1.2. 2018 –
30.11. 2018. K 30.11. 2018 byla zjištěna rezerva ve státním rozpočtu na mzdy.
Návrh usnesení č. 5/3/18: ZO schvaluje vyplacení mimořádné odměny ředitelce MŠ z rezervy ve
státním rozpočtu dle podané žádosti č.j. 824/2018.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO schvaluje usnesení č. 5/3/18 všemi hlasy přítomných zastupitelů.
6. Sponzorský dar MŠ Ostrá od firmy Botanicus spol. s r.o.
Paní ředitelka informovala přítomné zastupitele o poskytnutí sponzorského daru MŠ Ostrá firmou
Botanicus ve výši 120.000 Kč.
Návrh usnesení č.6/3/18: ZO schvaluje přijetí daru pro příspěvkovou organizaci obec Ostrá od
firmy Botanicus.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO schvaluje usnesení č. 6/3/18 všemi hlasy přítomných zastupitelů.
Pozn. V návaznosti na novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů mají PO možnost nabývat majetek přímo do svého
vlastnictví. Takto nabývaný majetek musí být potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla
organizace zřízena. K nabytí daru do vlastnictví příspěvkové organizace je však nutný předchozí
písemný souhlas zřizovatele. Toto pravidlo se neuplatní pouze u peněžitého daru účelově
neurčeného.
7. Rozpočet obce Ostrá na rok 2019
Návrh rozpočtu byl zveřejněn od 19.11. 2018 do 11.12. 2018.
Návrh usnesení č. 7/3/18: ZO schvaluje rozpočet obce Ostrá na rok 2019 jako vyrovnaný, závazné
ukazatele v rozpočtu v paragrafech dle tabulky v příloze.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 7/3/18 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
8. Střednědobý výhled obce Ostrá 2019 -2022
Návrh střednědobého výhledu byl zveřejněn od 19.11. 2018 do 11.12. 2018.
Návrh usnesení 8/3/18: ZO schvaluje Střednědobý výhled obce Ostrá 2019 -2022.
Hlasování: Pro 6 , Proti 0, Zdržel 0
ZO schvaluje usnesení č. 8/3/18 všemi hlasy přítomných zastupitelů.
9. Rozpočtové opatření č.9
Paní účetní předložila k projednání RO č. 9.
Návrh usnesení č.9/3/18: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.9.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO schvaluje usnesení č. 9/3/18 všemi hlasy přítomných zastupitelů.
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10. Nařízení vlády č. 202/2018 Sb. - odměny neuvolněným zastupitelům od 1.1. 2019
Zastupitelé se seznámili se změnami platnými od 1.1.2019. Nebylo navrženo žádné usnesení v této
věci.
ZO bere tuto skutečnost na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
11. Schválení Dodatku č. 9 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu
č. S/200248/82/05000033/2008 (AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. x Obec Ostrá)
Starostka obce předložila přítomným Dodatek č.9 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. 11/3/18: ZO schvaluje Dodatku č. 9 ke Smlouvě o sběru, přepravě a
odstraňování odpadu č. S/200248/82/05000033/2008 (AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. x
Obec Ostrá) .
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO schvaluje usnesení č. 11/3/18 všemi hlasy přítomných zastupitelů.
12. Obecně závazná vyhláška místních poplatcích č. 2/2018
ZO projednalo aktualizovanou Vyhlášku o místních poplatcích:
změny: čl. 19, 24 – v nadpisu článku se ruší slovo úlevy
čl. 27 – aktualizovány odstavce 1) a 2). Mění se poplatek pro objekty určené k rekreaci z 600Kč/rok
na 650 Kč/rok.
čl. 29 – doplněn odst. 1) písm. a) Občané, kteří nastoupili výkon trestu odnětí svobody - na
doporučení MV ČR přidáno: (jedná se o osvobození po dobu pobytu výkonu trestu odnětí svobody)
-k odst. 1 přidáno písm. e) 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
- k odst. 2 přidáno písm. b) Osobám, 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; poplatek
bude vyměřen pouze na období pobytu v obci.- odst. 3 zrušen
Návrh usnesení 12/3/18: ZO schvaluje aktualizaci OZV o místních poplatcích č. 2/2018 dle
předloženého návrhu.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO schvaluje usnesení č. 12/3/18 všemi hlasy přítomných zastupitelů.
13. Stanovení oddávajících za Obec Ostrá
Návrh usnesení č. 13/3/18: ZO schvaluje za obec Ostrá oddávající Mgr. J. Kauckou, Ing. J,
Čenského a stanovuje den, hodinu: sobota, 10:00 – 14:00, místo: OÚ Ostrá.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO schvaluje usnesení č. 13/3/18 všemi hlasy přítomných zastupitelů.
14. Žádost o finanční dar na podporu domácí hospicové péče – Domácí hospic
Nablízku, z.ú.
Starostka obce předložila žádost domácí hospicové péče – Domácí hospic Nablízku, z.ú. . Žádají o
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částku 5.000 Kč na podporu hospicové péče.
Místostarosta J. Čenský navrhl hlasovat o částce 3.000 Kč, vzhledem k tomu, že obec posílá
finanční dary více organizacím.
Návrh usnesení č. 14/3/18: ZO schvaluje finanční dar na podporu domácí hospicové péče Domácí
hospic Nablízku, z.ú. v částce 3.000 Kč.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 1(V. Vokál)
ZO schvaluje usnesení č. 14/3/18 většinou hlasů přítomných zastupitelů.
15. Příkazní smlouva (Obec Ostrá x Město Městec Králové) – zajištění finančních prostředků na
dopravní obslužnost (autobusová doprava)
(příkazcem je Obec Ostrá, příkazníkem je Město Městec Králové „Dopravní sdružení svazku obcí
Nymburska“)
Starostka obce informovala přítomné o výši částky na občana v roce 2019. Při jednání starostů
svazku „ Dopravní sdružení Svazku obcí Nymburska“ v byl navržen a schválen všemi přítomnými
příspěvek ve výši 200 Kč na občana a rok.
Správcem mandátních smluv účtu zůstává Město Městec Králové.
Návrh usnesení č.15/3/18: ZO pověřuje starostku obce podpisem Příkazní smlouvy na zajištění
ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2019. Na rok 2019 částka na občana a rok činí 200 Kč.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 15/3/18 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
16. 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. 16/3/18: 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 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 16/3/18 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
17. 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. 17/3/18: 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.
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Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel
ZO usnesení č. 17/3/18 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
18. Schválení DPP na rok 2019 - Zpravodaj pro Ostrou a Šnepov
Starostka obce požádala zastupitele o schválení podpisu DPP na částku 2.000 Kč/měsíc pro
šéfredaktora Zpravodaje Mgr. J. Kauckou. Předmětem dohody je příprava podkladů, kompletace a
tisk Zpravodaje.
Návrh usnesení č. 18/3/18: ZO schvaluje uzavření DPP pro šéfredaktora Zpravodaje pro Ostrou a
Šnepov.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 1 (J. Kaucká)
ZO usnesení č. 18/3/18 schvaluje většinou hlasů přítomných zastupitelů.
19. Informace o připravované aktualizaci karty PRVKUK na stránkách MZe v souvislosti s
budováním vodovodu v Ostré a ve Šnepově
Starostka obce informovala přítomné zastupitele o nutnosti aktualizovat kartu Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Středočeského kraje v souvislosti s vybudováním vodovodu v Ostré a ve
Šnepově.
(Plán rozvoje vodovodů a kanalizací je dokument, který obsahuje koncepci řešení zásobování
pitnou vodou včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely
úpravy na pitnou vodu a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod.)
ZO bere tuto skutečnost na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
20. Schválení vyhlášení záměru na pronájem obecního pozemku p.č. 1122/46 (414m2) v k.ú. Ostrá
Starostka informovala přítomné o skutečnosti, že záměr na pronájem obecního pozemku z roku
2012 nelze použít a pro uzavření smlouvy je třeba nové zveřejnění záměru a usnesení zastupitelstva
obce.
Pozn. Z judikatury Nejvyššího soudu ČR vyplývá, že "Podmínka publikace záměru obce o
nakládání s majetkem je splněna, je-li zachována časová kontinuita mezi zveřejněním záměru a
realizací zamýšleného právního úkonu. Není vyloučeno, aby mezi publikací záměru a
rozhodnutím obce uplynula delší doba, avšak nesmí být s ohledem na konkrétní povahu zamyšlené
dispozice nepřiměřeně dlouhá. Uplynuly-li však mezi zveřejněním záměru (jeho sejmutím z úřední
desky) a projednáním tohoto záměru v orgánech obce více než dva roky, jde o dobu obecně
nepřijatelnou."
Návrh usnesení č. 20/3/18: ZO schvaluje vyhlášení záměru na pronájem obecního pozemku
1122/46 (414m2).
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 20/3/18 schvaluje většinou hlasů přítomných zastupitelů.
Schválení záměru navazuje na vyhlášený záměr ve stanovené zákonné lhůtě v roce 2012, jehož
znění není zpochybněno. Tento záměr je datován 19.4.2012 - 11.5.2012 a byl řádně vyvěšen.
21. Žádost o spolupráci při akci Filmové léto 2019 - Kinematograf bratří Čadíků, s. r. O .
Návrh usnesení č. 21/3/18: ZO schvaluje spolupráci obce Ostrá se společností Kinematograf bratří
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Čadíků dle předložené žádosti.
Hlasování: Pro 5, Proti 1 (V. Vokál), Zdržel 0
ZO usnesení č. 21/3/18 schvaluje většinou hlasů přítomných zastupitelů.
22. Zrušení veřejného telefonního automatu v Ostré
Starostka obce informovala přítomné o akci společnosti O2 Czech Republic a.s. - "Optimalizace
2019", která prověřujeme využití veřejných telefonních automatů.
Přístroj v obci Ostrá vykazuje dlouhodobě minimální provoz a dle aktuálního rozhodnutí ČTÚ čj.
ČTÚ-41 366/2017-610/VI., končí k 31.12.2018 povinnost provozovat tento veřejný telefonní
automat jako univerzální službu.
Vzhledem k tomu, že jeho další provozování není ekonomicky opodstatněné, navrhuje starostka
obce jeho zrušení.
Rušení telefonního automatu bude probíhat během roku 2019 v několika etapách (demontáž
telefonního automatu a následně zrušení hovorny).
Návrh usnesení č. 22/3/18: ZO schvaluje zrušení veřejného telefonního automatu.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 22/3/18 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
23. Schválení Dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 12.9. 2018 mezi obcí Ostrá a zhotovitelem
vodovodu ve Šnepově (VSK Kolín)
Starostka obce předložila ke schválení Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo. Předmětem dodatku je
upřesnění rozsahu díla a snížení smluvní ceny při akci vodovod Šnepov.
Návrh usnesení č.23/3/18: ZO schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.9. 2018 mezi
obcí Ostrá a zhotovitelem vodovodu ve Šnepově (VSK Kolín). Dodatek se týká upřesnění rozsahu
díla a snížení smluvní ceny při akci vodovod Šnepov.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 23/3/18 schvaluje většinou hlasů přítomných zastupitelů.
24. Různé
Společenské a kulturní akce do konce roku 2018 v obci:
Vánoční besídka v MŠ Ostrá 18.12. 2018, 16:00
Zasedání ukončeno: 21:15
Zápis vyhotoven dne: 18.12. 2018

Zápis ověřen dne: 19.12.2018

Termín 4. veřejného jednání zastupitelstva: 29.1. 2019
Ověřili:

Zapsala:

Bc. V. Vokál

Mgr. J. Kaucká

K. Čápová

Mgr. J. Kaucká
starostka obce
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