Zápis 14. veřejného jednání ZO Ostrá dne 21.1. 2016
od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá
Přítomni: Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Kateřina Čápová, Jan Pudil
Omluveni: Miroslav Crha, Mgr. Jana Šenfelderová
Hosté: 0
Jednání zastupitelstva obce zahájil místostarosta J. Čenský, který přivítal členy zastupitelstva obce a zároveň
omluvil neúčast paní starostky a jednoho člena zastupitelstva obce. Místostarosta oznámil 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
po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
1. Schválení programu jednání.
Místostarosta ke zveřejněnému programu jednání navrhl tato doplnění a změnu:
Přidán bod 11. „Schválení mimořádné odměny ze státního rozpočtu KÚ Středočeského kraje pro
zaměstnance MŠ Ostrá.“, rozdělen bod 5 na a) Závěry hodnotící komise b) Žádost o dotaci z Programu 2016
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a bod
Různé je tedy bodem č. 12.
Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0
Program byl schválen
2. Schválení zapisovatele.
Návrh usnesení č. 2/14: ZO schvaluje zapisovatelem J.Čenského.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení schvaluje.

3. Schválení ověřovatelů zápisu.
Návrh usnesení č. 3/14: ZO schvaluje ověřovatele zápisu: V. Vokála a J, Effenbergerovou.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení schvaluje.

4. Kontrola zápisu č. 13.
Zápis z minulého jednání zastupitelstva obce byl řádně vyvěšen na úřední desce obce Ostrá a nebyly k němu
vzneseny žádné připomínky.
Pan místostarosta konstatoval, že považuje zápis č.13 za ověřený. ZO bere tuto skutečnost na vědomí.
5. a) Závěry hodnotící komise – Doplnění kanalizační sítě v obci Ostrá – etapa II – schválení zhotovitele.
Zastupitelé se seznámili se závěry hodnotící komise pro výběrové řízení veřejné zakázky na „Doplnění
kanalizační sítě v obci Ostrá – etapa II“. Na základě doporučení komise pan místostarosta navrhl toto
usnesení:
Návrh usnesení č. 5a/14: ZO schvaluje na základě doporučení hodnotící komise vítězem veřejné zakázky na

dodávku díla „Doplnění kanalizační sítě v obci Ostrá – etapa II“ firmu ZEPRIS s.r.o., Praha 4 a tímto
pověřuje paní starostku k podpisu smlouvy o dílo dle nabídky předložené v této veřejné soutěži.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení schvaluje.

b) Žádost o dotaci z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu rozvoje obcí a měst
Zastupitelé se seznámili s možností podat žádost o dotaci z Programu 2016 pro poskytování dotací z
rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst.
Návrh usnesení č. 5b/14
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazkem finanční spoluúčasti na akci/projekt v
minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu a pověřuje starostku veškerými úkony k
podání a administraci žádosti.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení schvaluje.

6. Informace o novele nařízení č. 37/2003 – aktuální změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev od
1.1. 2016.
Zastupitelé se seznámili se změnami platnými od 1.1.2016 a nebylo navrženo žádné usnesení v této věci.
ZO bere tuto skutečnost na vědomí.
7. Žádost paní H. o prodej obecních pozemk ů p.č. 1125/4 (2m2), p.č. 1119/3(14m2), p.č.1119/2 (celkem
20m2) v k.ú. Ostrá na základě vyhlášeného záměru dne 16.12.2015.
Na základě vyhlášeného záměru o prodeji obecních pozemků byla podána jediná nabídka na jejich
odkoupení.
Návrh usnesení č. 7/14: ZO schvaluje prodej obecních pozemků p.č. 1125/4 (2m2), p.č. 1119/3(14m2),
p.č.1119/2 (celkem 20m2) v k.ú. Ostrá na základě jediné nabídky dle vyhlášeného záměru dne 16.12.2015 a
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
Hlasování: Pro 0, Proti 5, Zdržel 0
Sdělené důvody zamítavého stanoviska k prodeji pozemků byly především nevyjasněné majetkové vztahy
k nemovitostem a pozemkům spojených nebo bezprostředně sousedících s předmětnými pozemky, prodej
obecních pozemků tvořících protipovodňové opatření, nevyjasněné dosavadní využívání těchto obecních
pozemků.
ZO usnesení neschvaluje.
8. Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2015.
ZO se seznámilo se závěrečnou zprávou o vyhodnocení provozu ČOV Ostrá v roce 2015.
ZO bere tuto zprávu na vědomí.
9. Závěr průzkumu trhu (24.11. - 4.12.) - Studie proveditelnosti – Vedení cyklotras na území obce Ostrá –
směr Šnepov.

ZO se seznámilo se závěrem průzkumu trhu pro provedení studie proveditelnosti pro Vedeni cyklotras na
území obce Ostrá – směr Šnepov.
Návrh usnesení č. 9/14: ZO schvaluje zadání studie proveditelnosti pro Vedeni cyklotras na území obce
Ostrá – směr Šnepov firmě PROJEKCE DOPRAVNÍ , Švermova 1338, Roudnice n.L., 413 01 , dle nabídky
z 24.11. 2015.
Hlasování: Pro 1(V.Vokál), Proti 4, Zdržel 0
V rámci průzkumu byla ze tří poptaných firem hodnocena pouze jediná nabídka a zastupitelé požadují pro
možnost posouzení ceny za studii další nabídku.
ZO usnesení neschvaluje.
Návrh usnesení č. 9a/14: ZO pověřuje starostku obce k doplnění průzkumu trhu ke studii proveditelnosti
pro Vedeni cyklotras na území obce Ostrá – směr Šnepov o poptání dalších firem a předložení další platné
nabídky.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel 1 (V.Vokál)

ZO usnesení schvaluje.

10. Závěr průzkumu trhu (25.11. - 7.12.) - Studie proveditelnosti – Revitalizace obecního rybníka ve
Šnepově.
ZO se seznámilo se závěrem průzkumu trhu pro provedení studie proveditelnosti pro Revitalizaci obecního
rybníka ve Šnepově, kdy nebyla předložena žádná platná nabídka.
ZO bere tuto skutečnost na vědomí.
11. Schválení mimořádné odměny ze státního rozpočtu KÚ Středočeského kraje pro zaměstnance MŠ Ostrá.
ZO projednalo žádost ředitelky MŠ o vyplacení mimořádné odměny pro zaměstnance ze státního rozpočtu
KÚ Středočeského kraje.
Návrh usnesení č. 11/14: ZO schvaluje vyplacení mimořádné odměny pro zaměstnance ze státního rozpočtu
KÚ Středočeského kraje dle návrhu paní ředitelky MŠ ze dne 19.1. 2016.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení schvaluje.

12. Různé
a) Projednání dluhu za likvidaci odpadních vod za rok 2014 rodiny T. ze Šnepova.
Návrh usnesení č. 12a/14: ZO vzhledem k úmrtí paní P.T. promíjí dluh 2.100 Kč za likvidaci odpadních vod
za rok 2014.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení schvaluje.
b) ZO se seznámilo s evidencí odevzdaných kovových odpadů z obce do výkupen tříděných kovů Straky a
Lysá nad Labem, které budou uvedeny v evidenci odpadů obce.
ZO bere tuto skutečnost na vědomí.
c) ZO projednalo smlouvu o dotaci pro Myslivecké sdružení.

Návrh usnesení č. 12c/14: ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace s Mysliveckým sdružením Ostrá o.s. a
pověřuje paní starostku jejím podpisem.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení schvaluje.
d) ZO projednalo smlouvu o dotaci pro Sportovní sdružení.
Návrh usnesení č. 12d/14: ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace se Sportovním sdružením Ostrá a
pověřuje paní starostku jejím podpisem.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení schvaluje.
e) ZO projednalo požadavek na opravu pěšinky mezi MŠ a OÚ.
Návrh usnesení č. 12e/14: ZO schvaluje opravu pěšinky mezi MŠ a OÚ ve vhodných klimatických
podmínkách svépomocí s náklady do 3.000,- Kč.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení schvaluje.

Ověřili: J. Effenbergerová
Bc. V. Vokál

Ing. Jiří Čenský
místostarosta obce

v.r.

