Zápis 15. veřejného jednání ZO Ostrá dne 3.3. 2016
od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá
Přítomni: Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová, Kateřina Čápová, Jan Pudil, Miroslav Crha (od 19:10, tj.
od bodu č. 5 programu) , Mgr. Jana Šenfelderová
Omluveni: Bc. Viktor Vokál
Hosté: 2
Jednání zastupitelstva obce zahájila starostka J. Šenfelderová, která přivítala přítomné členy zastupitelstva
obce. 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
po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Zmínka o termínu konání se
objevila taktéž v místním občasníku.
1. Schválení programu jednání.
Starostka ke zveřejněnému programu jednání navrhla tato doplnění a změnu:
Přidán bod „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ostrá“ ze dne 29.2. 2016, informace k
usnesení z 5.11. 2015 č. 8/11
Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání.
Hlasování: Pro 5 , Proti 0, Zdržel 0
Program byl schválen
SCHVÁLENÝ PROGRAM:
1.Schválení programu jednání.
2.Schválení zapisovatele.

3.Schválení ověřovatelů zápisu.
4.Kontrola zápisu č. 14.
5.Schválení OZV o veřejném pořádku 1_2016.

6.Rozpočtová opatření.
7.Inventarizační zpráva k 31.12. 2015

8.Nabídka nádob na sběr a svoz kovu.
9.Nabídka – Studie proveditelnosti – Vedení cyklotrasy – na území obce – směr Šnepov.
10.Žádost o projednání připojení Obce Ostrá k mez. kampani „ Vlajka pro Tibet.
11.Žádost Organizace SOS dětské vesničky, z.s. se sídlem Revoluční 764/17, 110 00 Praha 1 o příspěvek na rok 2016.
12.Žádost společnosti Terra Group o projednání dohody o součinnost obce při uspořádání VŘ na zajištění dodavatele el.
Energie pro domácnosti v obci Ostrá.
13.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ostrá“ ze dne 29.2. 2016

14.Informace k usnesení č. 8/11 z 5.11. 2015.
15.Kulturní a společenské a:akce v obci.
16.Různé

2. Schválení zapisovatele.
Návrh usnesení č. 2/15: ZO schvaluje zapisovatelem J.Šenfelderovou.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 2/15 schvaluje.

3. Schválení ověřovatelů zápisu.
Návrh usnesení č. 3/15: ZO schvaluje ověřovatele zápisu: J.Čenský, K.Čápová
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 3/15 schvaluje.

4. Kontrola zápisu č. 14.
Zápis z minulého jednání zastupitelstva obce byl řádně vyvěšen na úřední desce obce Ostrá a nebyly k němu
vzneseny žádné připomínky.
Paní starostka konstatovala, že považuje zápis č.14 za ověřený. ZO bere tuto skutečnost na vědomí všemi
hlasy.
5. Schválení OZV o veřejném pořádku 1/2016.
ZO projednalo Obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku 1_2016.
Návrh usnesení č. 5/15: ZO schvaluje OZV o veřejném pořádku 1_2016.
Hlasování: Pro 6 , Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 5/15 schvaluje.

6. Rozpočtové opatření č.1/2016.
ZO bylo seznámeno a projednalo rozpočtové opatření č. 1/2016. Rozpočtové opatření se týká
navýšení příjmů a výdajů v rozpočtu.
Návrh usnesení č. 6/15: ZO schvaluje rozpočtové opatření 1/2016.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 6/15 schvaluje.

7. Inventarizační zpráva k 31.12. 2015.

ZO byla předložena zpráva z fyzické inventury majetku obce, která bude součástí zápisu.
Fyzická i dokladová inventura bude schválena se závěrečným účtem obce za rok 2015.

Hlasování: Pro 6 , Proti 0, Zdržel 0 ZO bere tuto skutečnost na vědomí všemi hlasy.

8. Nabídka nádob na sběr a svoz kovu.

ZO projednalo nabídku firmy AVE, provozovny Benátky nad Jizerou, týkající se kontejnerů určených ke sběru a svozu kovů v obci.
Návrh usnesení č. 8/15: ZO schvaluje přistavení kontejneru ke sběru a svozu kovu v obci a pověřuje starostku dalšími úkony s tímto spojenými, především vyjednáním podmínek pro zahájení nového separovaného sběru.
Hlasování: Pro 6 , Proti 0, Zdržel 0 ZO usnesení č. 8/15 schvaluje.
9. Nabídka – Studie proveditelnosti – Vedení cyklotrasy – na území obce – směr Šnepov.
Starostka přítomným zastupitelům předložila nabídku firmy Profesionálové a.s., Haškova 1714/3
Hradec Králové týkající se Studie proveditelnosti k akci Vedení cyklotras na území obce – směr
Šnepov. Nabídka je finančně výhodnější, než předchozí, ale neodpovídá přesně zadání zakázky.
Chybí hydrogeologický průzkum, geodetické zaměření, projekt odvodnění. Průzkum trhu v této oblasti bude pokračovat. ZO bude informováno o výsledku.

10. Žádost o projednání připojení Obce Ostrá k mez. kampani „ Vlajka pro Tibet.

ZO projednalo Žádost o připojení obce k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

Návrh usnesení č. 10/15: ZO schvaluje podání žádosti o připojení Obce Ostrá k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“.

Hlasování:
Pro 2 (J. Effenbergerová, J.Pudil), Proti 2 (K.Čápová, M.Crha), Zdržel 2 (J.Šenfelderová, J.Čenský)
ZO usnesení č.10/15 neschvaluje.

11. Žádost Organizace SOS dětské vesničky, z.s. se sídlem Revoluční 764/17, 110 00 Praha 1 o příspěvek na rok 2016.

ZO projednalo žádost Organizace SOS dětské vesničky o příspěvek na podporu pro ohrožené děti.

Návrh usnesení č. 11/15: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku organizaci SOS DĚTSKÉ VESNIČ-

KY ve výši 1000Kč.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 11/15 schvaluje.

12. Žádost společnosti Terra Group o projednání dohody o součinnost obce při uspořádání VŘ na
zajištění dodavatele el. energie pro domácnosti v obci Ostrá.

ZO se seznámilo a projednalo žádost Terra Group o projednání dohody o součinnosti obce v otázce
zajištění dodavatele elektrické energie pro domácnosti v obci Ostrá.

Návrh usnesení č. 12/15: ZO schvaluje spolupráci se společností Terra Group při uspořádání VŘ
na zajištění dodavatele el. energie pro domácnosti v obci Ostrá.

Hlasování: Pro 0, Proti 6, Zdržel 0

ZO usnesení č.12/15 neschvaluje.

13. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ostrá“ ze dne 29.2. 2016

Starostka obce seznámila přítomné zastupitele se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Ostrá“ ze dne 29.2. 2016. Jednalo se audit provedený odborem Středočeského kraje.
Při přezkoumání hospodaření obce Ostrá za rok 2015 podle §2 a §3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

ZO bere tuto informaci na vědomí všemi hlasy.

14. Informace k usnesení č. 8/11 z 5.11. 2015.
Jedná se následující usnesení: ZO schvaluje prodej obecních pozemků p.č. 358/2 (47 m2) a p.č.
358/3 (20 m2) v k.ú. Ostrá za 500 Kč/ m2 manželům H. starostku obce pověřuje podpisem smlouvy.
Na základě komunikace s KÚ Středočeského kraje, KP Nymburk bylo zjištěno, že pozemek p.č.
358/3 v k.ú. Ostrá není obecním pozemkem, tudíž obec jej nemůže nabízet k prodeji.

Návrh usnesení č.15/15:
ZO bere na vědomí informaci o opravě smlouvy č. 2016- 0008 ze dne 9.2 2016, týkající se prodeje
pozemků p. č. 358/2 a 358/3, oba v k. ú. Ostrá, za 500 Kč/m2 manželům H. V opraveném znění
smlouvy bude uveden pouze pozemek 358/2 (47 m 2) v k. ú. Ostrá. Pozemek p. č. 358/3 v k. ú. Ost-

rá, který není v majetku Obce Ostrá a ve smlouvě byl uveden omylem, bude vypuštěn.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 14/15 schvaluje.

15. Kulturní a společenské akce v obci.
Nejbližší:
14.3. beseda se speciální pedagožkou Mgr. J. Urbanovou, 18:00, OÚ Ostrá, „Jak pomoci dětem v úspěšném vstupu do školy“.
15.3 začíná Kurz tréninku paměti pod vedení p.V. Kolářské, 14:00 – 15:00, OÚ Ostrá
31.3. kavárnička „Na Úřadě“, třetí setkání rodáků a občanů Ostré a Šnepova při kávě, čaji a
dobrotách z domácích kuchyní
7.4. tvořivá dílna pro děti s názvem Motýlí setkání, 16:30- 18:00, OÚ Ostrá
28.4. kavárnička „Na Úřadě“, čtvrté setkání rodáků a občanů Ostré a Šnepova při kávě, čaji
a dobrotách z domácích kuchyní
6.5. OÚ Ostrá a Botanicus spol.s.r.o připravují …....májovou zábavu (pro všechny občany
Ostré a Šnepova)
16. Různé
a) Komplexní pozemkové úpravy v obci
Starostka obce informovala přítomné o aktuálním stavu obce týkající se možnosti provedení
komplexních pozemkových úprav. Podařilo se překročit magickou hranici 50% a obec po
oficiálním sdělení Pozemkového úřadu vstupuje do počátečních fáze Komplexních pozemkových úprav.
b) Vodovod Šnepov
Ve čtvrtek 25.3. proběhlo jednání v Nymburce s panem Ing. Peterou za přítomnosti zástupců
obce (starostka, místostarosta). K dnešnímu dni je situace následující. Územní rozhodnutí
nabylo právní moci, finalizují se podklady pro vodoprávní řízení (tj. stavební povolení). Pan
Petera za VaK požádá na KÚ o financování akce. Věříme, že se letos kopne, ale přesný
datum nelze sdělit. Papírování kolem je nekonečné.
V nejbližších dnech čekáme zprávu od pana Petery.
Ověřili: Ing. Jiří Čenský
K.Čápová

Mgr. Jana Šenfelderová
starostka obce

