Zápis 19. veřejného jednání ZO Ostrá dne 21.6. 2016
od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá
Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Kateřina
Čápová, Miroslav Crha
Omluveni: Jan Pudil
Hosté:

7

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 6 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 doplnění: přidán bod 11.
Rozpočtové opatření č. 3
Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání.
Hlasování: Pro 6 , 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. 18.
5. Schválení vyjímky z nejvyššího počtu dětí v MŠ Ostrá
6. Omezení provozu MŠ Ostrá ve školním roce 2016/2017
7. Schválení vyhlášení Výzvy na nájem veřejného tábořiště v obci Ostrá.
8. Výsledek kontroly kontrolního výboru ZO za období 1.9. 2015 – 31.5. 2016-06-12
9. Omalovánky obce Ostrá – schválení prodejní ceny.
10. Žádost pana J.P. o prodej obecních části obecních pozemků v k.ú. Ostrá p.č. 1125/4 (2m2),
1119/3 (14m2), 1119/2 (20m2) na základě vyhlášeného záměru dne 26.5. 2016.

11. Rozpočtové opatření č. 3
12. Různé:
a) Schválení výroby zahrazovacích sloupků
b) Termín pohádkového lesa
2. Schválení zapisovatele.
Návrh usnesení č. 2/19: ZO schvaluje zapisovatelem J. Kauckou.
Hlasování: Pro 6 , Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 2/19 schvaluje.

3. Schválení ověřovatelů zápisu.
Návrh usnesení č. 3/19: ZO schvaluje ověřovatele zápisu: K. Čápová, M. Crha
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 3/19 schvaluje.

4. Kontrola zápisu č. 18.
Zápis z minulého jednání zastupitelstva obce je vyvěšen od 7.6. 2016 na úřední desce obce Ostrá.
Nebyly k němu vzneseny žádné připomínky.
Paní starostka konstatovala, že považuje zápis č.18 za ověřený. ZO bere tuto skutečnost na
vědomí všemi hlasy.
5. Schválení vyjímky z nejvyššího počtu dětí v MŠ Ostrá
ZO projednalo žádost paní ředitelky č.j. 503/2016 o schválení vyjímky z nejvyššího počtu dětí pro
školní rok 2016/2017 do počtu 28 dětí.
Návrh usnesení č. 5/19: ZO schvaluje vyjímku z nejvyššího počtu dětí pro školní rok 2016/2017
do počtu 28 dětí.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 5/19 schvaluje.

6. Omezení provozu MŠ Ostrá ve školním roce 2016/2017
ZO projednalo žádost paní ředitelky o projednání omezení provozu MŠ Ostrá ve školním roce
2016/2017. MŠ bude uzavřena v termínech 6. 2. – 10. 2. 2017 (jarní prázdniny) a 17. 7. – 31. 8.
2017 (letní prázdniny). Omezení provozu MŠ v době vánočních svátků bude upřesněno paní
ředitelkou po oznámení uzavření provozu firmy Scolarest, která zajišťuje dovoz jídel do MŠ.
Návrh usnesení č. 6/19: ZO schvaluje žádost paní ředitelky o omezení provozu MŠ ve školní roce
2016/2017.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 1 (M. Crha)

ZO usnesení č. 6/19 schvaluje.

7. Schválení vyhlášení Výzvy na nájem veřejného tábořiště v obci Ostrá.
Starostka obce seznámila přítomné s textem dokumentu: Výběrové řízení na nájem tábořiště v obci
Ostrá na nájem veřejného tábořiště. ZO projednalo předložený dokument. Zastupitelé odpověděli
přítomným hostům na mnohé dotazy týkající se vyklizení kempu po letošní sezóně. A také dotazy

potencionálních nájemců.
Návrh usnesení č. 7/19: ZO schvaluje vyhlášení Výzvy na nájem veřejného tábořiště.

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 1(J. Čenský)

ZO usnesení č. 7/19 schvaluje.

8. Výsledek kontroly kontrolního výboru ZO za období 1.9. 2015 – 31.5. 2016
Zastupitel J. Crha přetlumočil přítomným závěry kontroly KV ZO za období 1.9. 2015 do 31.5.
2016. Komise shledala pouze drobné nedostatky, které jsou uvedeny v přiloženém protokolu.
Starostka obce v dokumentu Doplnění k protokolu KV ZO z 1.6. doplní požadované údaje.
Návrh usnesení č. 8/19: ZO bere na vědomí výsledek kontroly KV ZO ze období 1.9. 2015 – 31.5.
2016.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 8/19 schvaluje.

9. Omalovánky obce Ostrá – schválení prodejní ceny.
Starostka obce navrhla prodejní cenu nových obecních omalovánek na 15 Kč. Výpočet ceny je
podložený výpočtem z nákladů na jejich výrobu.
Návrh usnesení č. 9/19: ZO schvaluje prodejní cenu omalovánek na 15 Kč.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 9/19 schvaluje.

10. Žádost pana J.P. o prodej části obecních pozemků v k.ú. Ostrá p.č. 1125/4 (2m2), 1119/3
(14m2), 1119/2 (20m2) na základě vyhlášeného záměru dne 26.5. 2016.
ZO projednalo žádost pana J.P. o prodej části obecních pozemků p.č. 1125/4 (2m2), 1119/3 (14m2),
1119/2 (20m2) na základě vyhlášeného záměru dne 20.11.2015
Žádost byla podána v souladu s vyhlášeným záměrem jako jediná. Navrhovaná cena zájemce o koupi je 355 Kč/m2.
Návrh usnesení č. 10/19: ZO schvaluje prodej části obecních pozemků panu J.P. v k.ú. Ostrá p.č.
1125/4 (2m2), 1119/3 (14m2), 1119/2 (20m2) na základě vyhlášeného záměru dne 26.5. 2016 za
částku 12 780,- Kč.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 10/19 schvaluje.

11. Rozpočtové opatření č. 3
Starostka obce předložila ke schválení RO č.3, které se týká přidělené dotace z Ministerstva
zemědělství ČR.
Návrh usnesení č. 11/19: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

12. Různé:

ZO usnesení č. 11/19 schvaluje.

a) Schválení výroby zahrazovacích sloupků
ZO projednalo návrhy na výrobu zahrazovacích sloupků, které budou výhledově nainstalovány k
ochraně obecní zeleně na obecních pozemcích. Po sdělení stanovisek jednotlivých zastupitelů se
došlo k následujícímu závěru: K této záležitosti je třeba zjistit ještě doplňující informace ze SÚS
Středočeského kraje a ze stavebního odboru MěÚ Lysá n.L., je velmi pravděpodobné, že bude třeba
vydání územního souhlasu.
O výrobě tedy nebylo hlasováno, bod 12a bude zařazen do následujícího jednání ZO se zjištěnými
informacemi.
Návrh usnesení č. 12a/19: Bod týkající se zahrazovacích sloupků bude zařazen na některé
následující jednání ZO se zjištěnými informacemi.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 12a/19 schvaluje.

b) Termín pohádkového lesa
Pravděpodobné datum konání Pohádkového lesa (akce ZO) – 4.9. 2016

Ověřili:

K. Čápová
M. Crha

Mgr. Jana Kaucká
starostka obce

