Zápis 18. veřejného jednání ZO Ostrá dne 1.6. 2016
od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá
Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský (od 19:10, tj. od bodu 5 programu), Bc. Viktor
Vokál, Jana Effenbergerová, Jan Pudil, Kateřina Čápová
Omluveni: Miroslav Crha (přítomen od 20:15, tj. od bodu 6 programu)
Hosté:

20

Jednání zastupitelstva obce zahájila starostka J. Šenfelderová, 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 po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
1. Schválení programu jednání.
Starostka ke zveřejněnému programu jednání navrhla následující změny a doplnění: Předřazení
bodu č. 8 za Kontrolu zápisu, ostatní číslování se tedy posune o +1 a přidání bodů:
9. Schválení Dohody o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu obce Ostrá
se společností Pueblo -archeologická společnost, o.p.s. v souvislosti s výstavbou kanalizace.
10. Žádost o prodloužení doby pro pořádání hudební produkce - Wostrej kemp v Ostré
11. Žádost ke konání kulturních akcí v sezóně 2016 - RYO
Různé:
•další termín ZO

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání.
Hlasování: Pro 5 , Proti 0, Zdržel 0
Program byl schválen.
Schválený program:
PROGRAM
1.Schválení programu jednání.
2.Schválení zapisovatele.
3.Schválení ověřovatelů zápisu.
4.Kontrola zápisu č. 17.

5.Akce „Doplnění kanalizace v obci Ostrá II.“
6.Změna využití území na pozemku p.č. 849/6 firmou Montano
7.Schválení Dodatku č.2 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti s nakládání s odpady
8.Schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na
vodohospodářskou infrastrukturu.
9.Schválení Dohody o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu obce Ostrá se
společností Pueblo -archeologická společnost, o.p.s. v souvislosti s výstavbou kanalizace.
10.Žádost o prodloužení doby pro pořádání hudební produkce - Wostrej kemp v Ostré.
11. Žádost ke konání kulturních akcí v sezóně 2016 – RYO.

Různé:
•další termín ZO
2. Schválení zapisovatele.
Návrh usnesení č. 2/18: ZO schvaluje zapisovatelem J.Šenfelderovou.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 2/18 schvaluje.

3. Schválení ověřovatelů zápisu.
Návrh usnesení č. 3/18: ZO schvaluje ověřovatele zápisu: J. Pudil, V.Vokál
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 3/18 schvaluje.

4. Kontrola zápisu č. 17.
Zápis z minulého jednání zastupitelstva obce je vyvěšen od 25.5. 2016 na úřední desce obce Ostrá.
Nebyly k němu vzneseny žádné připomínky.
Paní starostka konstatovala, že považuje zápis č.17 za ověřený. ZO bere tuto skutečnost na
vědomí všemi hlasy.
5 . Akce „Doplnění kanalizace v obci Ostrá II.“
Starostka obce informovala přítomné zastupitele a hosty o zahájení realizace akce „Doplnění
kanalizační sítě v obci“. Stavba byla zahájena v pondělí 30.5.2016. Práce započaly v parku a v
místní komunikaci souběžné se silnicí SUS směrem na Lysou nad Labem (ŘAD AC4). V místě
provádění prací bude komunikace neprůjezdná. Majitelé nemovitostí budou vždy včas
informováni o průběhu následných prací.
Práce v komunikaci ve správě SUS se předpokládá v průběhu července a srpna s ohledem na školní
autobus. Komunikace 331 bude od křižovatky směr ČD a jezero průjezdná, ale k úřadu nebude
průjezdná vůbec, komunikaci od úřadu na Lysou bude možno objet souběžnou místní komunikací, v
níž by měla být pokládka kanalizace tou dobou již dokončena.
Realizace přípojek bude probíhat hned za pokládkou hlavních řadů, ale k napojení

jednotlivých nemovitostí dojde až po kolaudaci hlavního řadu.
Mistr stavby p. Jičínský s každým majitelem nemovitosti před zavedením přípojky od hlavního řadu
k plotu vše konzultuje. Občané byli informováni o platbě obci za zhodnocení nemovitosti díky
vyvedení přípojek od hlavního řadu k plotu nemovitosti ve výši 7000 Kč (skutečná cena přípojky
činí cca 36 000Kč, rozdíl je hrazen z rozpočtu obce). Dotazy přítomných občanů byli starostkou a
místostarostou zodpovězeny.
Nové veřejné osvětlení, chodníky, místní komunikace + vedení drátů ČEZu a Telecomu do země
nejsou součástí této stavby, jsou dalšími plánovanými akcemi obce.
6. Změna využití území na pozemku p.č. 849/6 firmou Montano
Pan Valtr požádal vedení obce o možnost představit a vysvětlit záměr firmy Montano jako reakci na
odvolání obce správnímu orgánu proti Rozhodnutí o změně využití území (část pozemku 849/6 v
k.ú. Ostrá) ze dne 3.5. 2016, pod č.j. SÚ/35482/16/Šla, které bylo doručeno DS Obci Ostrá dne
12.5. 2016 pod č.j. 396/16.
Společnost se dle slov pana Valtra chce do budoucna nadále rozvíjet a má v k.ú. Ostrá i další
investiční záměry. Chce najít „společnou“ řeč a dohodnout se tak, aby byl firmě umožněn rozvoj v
souladu s obcí Ostrá.
Paní starostka poděkovala panu Valtrovi za informace a předložené plánky k nahlédnutí,
konstatovala, že rozhodně cílem obce není mařit záměry společnosti. Zastupitelé jsou stále
přesvědčení, že záměr společnosti na pozemku 849/6 v k.ú. Ostrá není v souladu s ÚP Ostrá a
stanovisko je v tomto ohledu neměnné. Nechť rozhodne správní orgán.

7. Schválení Dodatku č.2 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti s nakládání s odpady.
Starostka obce informovala přítomné o dodatku č.2 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti s
nakládání s odpady s Kompostárnou Kostomlaty n.L.. Celý text měli možnost prostudovat
zastupitelé ještě před jednáním zastupitelstva. Dodatek řeší zejména zabezpečení kontejneru proti
krádeži a zajištění pojištění obce pro případ krádeže zámkem zabezpečeného kontejneru
poskytovateli služby.
Návrh usnesení č. 7/18: ZO schvaluje Dodatek č.2 Smlouvě o poskytování služeb v oblasti s
nakládání s odpady s Kompostárnou Kostomlaty n.L. a pověřuje starostku obce podpisem tohoto
dodatku.
Hlasování: Pro 6, Proti 1 (p. Čenský), Zdržel 0

ZO usnesení č. 7/18 schvaluje.

8. Schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na
vodohospodářskou infrastrukturu.
Starostka obce informovala přítomné o nutnosti podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního
prostředí a zemědělství na vodohospodářskou infrastrukturu. Touto dotací bude částkou 2.000 000
Kč dofinancována probíhající akce „Doplnění kanalizační sítě v obci Ostrá“.
Návrh usnesení č. 8/18: ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové
dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na
vodohospodářskou infrastrukturu a pověřuje starostku obce jejím podpisem

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 8/18 schvaluje.

9. Schválení Dohody o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu obce Ostrá
se společností Pueblo -archeologická společnost, o.p.s. v souvislosti s výstavbou kanalizace.
Starostka obce seznámila přítomné hosty (zastupitelé celý text prostudovali již před konáním ZO) s
textem Dohody o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu obce Ostrá se
společností Pueblo -archeologická společnost, o.p.s. v souvislosti s výstavbou kanalizace.
Návrh usnesení č. 9/18: ZO schvaluje Dohodu o podmínkách provedení záchranného
archeologického výzkumu obce Ostrá se společností Pueblo -archeologická společnost, o.p.s. a
pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 9/18 schvaluje.

10.Žádost o prodloužení doby pro pořádání hudební produkce - Wostrej kemp v Ostré.
Starostka obce seznámila přítomné se žádostí p.M o prodloužení doby pro pořádání hudební
produkce - Wostrej kemp v Ostré a navrhla následující usnesení:
Návrh usnesení č. 10/18: ZO schvaluje žádost č.j. 452/2016 o prodloužení doby nočního klidu pro
pořádání hudební produkce dne 4.6. 2016 (hodina ukončení 1:00, 5.6. 2016) v kempu v Ostré,
oslava narozenin.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 10/18 schvaluje.

11. Žádost ke konání kulturních akcí v sezóně 2016 – RYO.
Starostka obce seznámila přítomné se žádostí ke konání kulturních akcí v sezóně 2016 - RYO.
Jedná se o pátky nebo soboty v období od 24.6. do 10.9. 2016 (vždy tedy pouze jednou týdně) od
20:00 do 2:00. ZO projednalo tuto žádost a následně starostka obce navrhla následující usnesení:
Návrh usnesení č. 11/18: ZO schvaluje žádost č.j. 446/2016 týkající se konání kulturních akcí v
RYO v letní sezoně 2016 jednou týdně (pátek nebo sobota) od 20:00 do 01:00 hod.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0

Ověřili:

Bc. Viktor Vokál
Jan Pudil

ZO usnesení č. 11/18 schvaluje.

Mgr. Jana Šenfelderová
starostka obce

