Zápis z 22. veřejného jednání ZO Ostrá dne 3.11. 2016
Přítomni: Mgr. Jana Kaucká,, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Kateřina Čápová, M. Crha,
Omluveni: Ing. Jiří Čenský, Jan Pudil
Hosté:

3

Jednání zastupitelstva obce zahájila starostka J. Kaucká, která přivítala přítomné členy
zastupitelstva obce a hosty. Starostka oznámila počet přítomných členů ZO, v 19:30 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 (od 27.10. 2016). Současně byla zveřejněna na elektronické úřední
desce.
1. Schválení programu jednání.
Starostka ke zveřejněnému programu jednání navrhla následující doplnění:
mezi bod č. 18 a Různé jsou vloženy čtyři body: přidán bod 19. Žádost o dotaci – MS Ostrá, 20.
Žádosti SS Ostrá a) Žádost o dotaci b) Žádost o využití tělocvičny, 21. Žádost o souhlas s
veřejnoprávními smlouvami - MONTANO. 22 Rozpočtové opatření č. 6 23. Různé
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. 21

5.

Projednání návrhu hodnotící komise – výběrové řízení na nájem veřejného tábořiště v Ostré.

6.

Žádost uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-6017474/VB/2, Ostrá, kabel NN
pro č.p.8. (Obec Ostrá x ČEZ Distribuce, a.s.)

7.

Žádost SŽDC o vyjádření z hlediska ÚP Ostrá k současnému a budoucímu využití pozemků 1191/1,
1191/2 a část pozemku p.č. 221/1 v k.ú. Ostrá.

8.

Schválení příkazní smlouvy na zajištění ostatní obslužnosti pro tok 2017. (Obec Ostrá x Město Městec
Králové)

9.

Schválení návrhu Kupní smlouvy : M. S., S. S. x Obec Ostrá. Předání kanalizačního řadu PPDN 300 mm,
délka 357,0 m na pozemcích PK 906/1 a 906/2 v k.ú. Ostrá podle stavebního povolení z 12.9.2011 č.j. ŽP
32075/40223/11/Jel, kolaudace ze dne 29.5. 2013 č.j. ŽP 34141/13Jel. za cenu 1,00- Kč.

10. Žádost o povolení hudebních produkcí na letní sezónu 2017 – p. J. P. – RYO
11. Žádost pana D. o prodej části obecního pozemku p.č. 1052/1(PK 1154/33) na základě vyhlášeného záměru
ze dne 3.10. 2016 o rozloze 37,91 m2 v chatové oblasti Buda .
12. Schválení stanov dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polabí.

13. Schválení dofinancování akce „Doplnění kanalizace v obci Ostrá – etapa II. od Komerční banky.
14. Schválení zhotovitele k akci „ Výměna česlí ručních za automatické“ na základě závěru hodnotící komise.
15. Informace o uskutečněných revizích: tělocvična v MŠ, dětské hřiště u MŠ, dětské hřiště u obecního
úřadu, dětské hřiště ve Šnepově
16. Informace o potřebě zajištění firmy na pravidelnou údržbu veřejného osvětlení v obci.
17. Schválení značení evropské cyklotrasy EV4 – odbočka směr vlaková zastávka.
18. Návrh rozpočtu na rok 2017.
19. Žádost o dotaci – MS Ostrá.
20. Žádosti SS Ostrá
a) Žádost o dotaci
b) Žádost o využití tělocvičny v MŠ. č.p. 109
21. Žádost o podpis veřejnoprávních smluv - MONTANO
22. Rozpočtové opatření č. 6
23. Různé

2. Schválení zapisovatele.
Návrh usnesení č. 2/22: ZO schvaluje zapisovatelem J. Kauckou.
Hlasování: Pro 5 , Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 2/22 schvaluje.

3. Schválení ověřovatelů zápisu.
Návrh usnesení č. 3/22: ZO schvaluje ověřovatele zápisu: M. Crha, V. Vokál
Hlasování: Pro 5 Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 3/21 schvaluje.

4. Kontrola zápisu č. 21
Zápis z minulého jednání zastupitelstva obce byl vyvěšen od 30.9. do 18.10. 2016 na úřední desce
obce Ostrá. Nebyly k němu vzneseny žádné připomínky.
Paní starostka konstatovala, že považuje zápis č.21 za ověřený. ZO bere tuto skutečnost na
vědomí všemi hlasy.
ZO usnesení č. 4/22 bere na vědomí.
5. Projednání návrhu hodnotící komise – výběrové řízení na nájem veřejného tábořiště v Ostré.
Starostka obce seznámila přítomné s protokoly z otevírání obálek (26.9.) a hodnocení předložených
nabídek po pohovoru se zájemci o nájem tábořiště (6.10. /1. jednání/a 13.10./2.jednání/) K
projednání v ZO byly doporučeny nabídky č. 2, 3, 4. Hlasovat o nájemci se bude v pořadí
doporučeném hodnotící komisí.
Návrh usnesení č. 5a/22:
Zastupitelstvo obce schvaluje novým nájemcem VT paní Hanu Řezáčovou, IČO: 707326680 a
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy s novým nájemcem od 1.1. 2017 a dalšími úkony s

tímto spojenými.
Hlasování: Pro 3 (M. Crha, V. Vokál, J. Effenbergerová) Proti 0, Zdržel 2 (J. Kaucká, K. Čápová)
ZO usnesení č. 5a/22 neschvaluje.
Návrh usnesení č. 5b/22:
Zastupitelstvo obce schvaluje novým nájemcem VT pana Davida Václavíka, IČO: 05228841 a
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy s novým nájemcem od 1.1. 2017 a dalšími úkony s
tímto spojenými.
Hlasování: Pro 0 Proti 4 (J. Kaucká, M. Crha, V. Vokál, J. Effenbergerová) Zdržel 1 (K. Čápová)
ZO usnesení č. 5C/22 neschvaluje
Návrh usnesení č. 5c/22:
Zastupitelstvo obce schvaluje novým nájemcem VT pana Martina Hlavičku, IČO: 24216518 a
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy s novým nájemcem od 1.1. 2017 a dalšími úkony s
tímto spojenými.
Hlasování: Pro 0, Proti 0, Zdržel 5

ZO usnesení č. 5C/22 neschvaluje.

6. Žádost č.j. 744/16 ze dne 26.9. 2016 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
IV-12-6017474/VB/2, Ostrá, kabel NN pro č.p.8. (Obec Ostrá x ČEZ Distribuce, a.s.)
Jedná se o obecní pozemky p.č. 142/1 (KN), p.č. 359(KN), p.č. 47/7 (PK) v k.ú. Ostrá. Předmětem
Smlouvy je zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy (kabel NN pro č.p. 8)podle
§25 odst. 4 energetického zákona .
Návrh usnesení 6/22: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
IV-12-6017474/VB/2 mezi Obcí Ostrá a ČEZ Distribuce , a.s. a pověřuje starostku obce podpisem
této Smlouvy.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 6/22 schvaluje.

7. Žádost č.j. 834/16 ze dne 25.10. 2016 SŽDC o vyjádření z hlediska ÚP Ostrá k současnému a
budoucímu využití pozemků 1191/1, 1191/2 a část pozemku p.č. 221/1 v k.ú. Ostrá.
Zastupitelé i přítomní byli seznámení s korespondencí se SŽDC v letech 2012-2014. Poslední
informace ze strany Obce Ostrá po 29. veřejném jednání v roce 2014 potvrzovala zájem obce na
koupi nemovitosti – drážní domek č.p. 73. Stanovisko obce je v tomto ohledu neměnné.
Návrh usnesení č. 7/22:
Zastupitelstvo obce Ostrá pověřuje starostku obce jednáním s organizací SŽDC v záležitosti týkající
se objektu č.p. 73 a využití pozemků 1191/1, 1191/2 a části pozemku p.č. 221/1 PK v k.ú. Ostrá.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 7/22 schvaluje.

8. Schválení příkazní smlouvy na zajištění ostatní obslužnosti pro tok 2017. (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 2017.
Při jednání starostů svazku „ Dopravní sdružení Svazku obcí Nymburska“ dne 11.10.2016 v byl
navržen a schválen všemi přítomnými příspěvek ve stejné výši jako v roce 2016 a to 150 Kč na
občana a rok. Správcem mandátních smluv účtu zůstává Město Městec Králové.
Návrh usnesení č.8/22: ZO pověřuje starostku obce podpisem Příkazní smlouvy na zajištění ostatní
dopravní obslužnosti pro rok 2017. Pro rok 2017 částka na občana činí 150 Kč.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 8/22 schvaluje.

9. Schválení návrhu Kupní smlouvy : M. S., S. S. x Obec Ostrá.
Jedná se o předání kanalizačního řadu PP DN 300 mm, délka 357,0 m na pozemcích PK 906/1 a
906/2 v k.ú. Ostrá podle stavebního povolení z 12.9.2011 č.j. ŽP 32075/40223/11/Jel, kolaudace ze
dne 29.5. 2013 č.j. ŽP 34141/13Jel. za cenu 1,00- Kč.
Návrh usnesení č.9/22: ZO obce pověřuje starostku obce podpisem Kupní smlouvy mezi M. S.,
bytem Husovo náměstí 172, Lysá nad Labem, 289 22, paní S. S. , bytem U Jezera 2038, Praha 5,
150 00 a Obcí Ostrá, Ostrá 172, Lysá nad Labem, 289 22 a všemi dalšími úkony s tímto spojenými.
Hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdržel 1 (M.Crha)

ZO usnesení č. 9/22 schvaluje.

10. Žádost č.j. 726/16 ze dne 21.9. 2016 o povolení hudebních produkcí na letní sezónu 2017 – p. J.
P. – RYO
Starostka obce seznámila přítomné se žádostí ke konání hudebně-tanečních a kulturních produkcí v
sezóně 2017 - RYO. Jedná se o pátky nebo soboty v období od 23.6. do 30.9. 2017 (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. 10/22: ZO schvaluje žádost č.j. 726/2016 týkající se konání hudebně-tanečních a
kulturních produkcí v sezóně 2017 jednou týdně (pátek nebo sobota) od 20:00 do 01:00 hod.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 10/22 schvaluje.

11. Žádost č.j. 825/16 ze dne 19.10. 2016 pana D. o prodej části obecního pozemku p. č. 1052/1(PK
1154/33) na základě vyhlášeného záměru ze dne 3.10. 2016 o rozloze 37,91 m2 v chatové oblasti
Buda .
Na základě vyhlášeného záměru o prodeji části obecního pozemku byla podána jediná nabídka na jeho
odkoupení. Jedná se o prodej části obecního pozemku PK 1154/33 v k.ú za 350 Kč/ m2 v k.ú. Ostrá, chatová
oblast Buda. Jedná se o urovnání vlastnických vztahů.
Návrh usnesení č. 11/22: ZO schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 1154/33 (37,91m2) v k.ú. Ostrá
na základě podání jediné nabídky dle vyhlášeného záměru dne 3.10. 2016 panu D. (Buda č.e. 448) za částku
13.269,- Kč a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 11/22 schvaluje.

12. Schválení stanov dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polabí.
Zastupitelé měli možnost se seznámit s textem Stanov již před jednáním zastupitelstva. Ke
stanovám nebyly vzneseny žádné připomínky. Nejvýznamnější změnou je zkrácení termínu svolání
valné hromady z 21 na 7 dnů. Jinak jsou všechny orgány svazku obcí a mechanismy schvalování
stejné.

Návrh usnesení č. 12/22: Zastupitelstvo obce Ostrá schvaluje změnu stanov dobrovolného svazku
obcí Mikroregion Polabí, se sídlem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, ve znění dle
návrhu.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 12/22 schvaluje.

13. Schválení dofinancování investiční akce od Komerční banky.
Vzhledem k tomu, že účelová dotace ve výši 2.000.000 Kč ze Středočeského kraje bude obci
poskytnuta dodatečně až v roce 2017 (přesný termín nevíme), bude obec Ostrá muset dofinancovat
akci „Doplnění kanalizace v obci Ostrá – etapa II“ z vlastních zdrojů ve spolupráci s KB. Bude se
jednat o účelový úvěr pro spolufinancování investičního projektu bez zajištění, který je poskytován
pouze obcím. Úvěr bude podepsán max na částku 4.000.000 Kč s úrokovou sazbou 0,4% a pevnou
odchylkou ve výši 0,20% s možností kdykoli jednorázově splatit.
Návrh usnesení č. 13/22: Zastupitelstvo obce schvaluje dofinancování projektu „Doplnění
kanalizace v obci Ostrá – II.etapa “od Komerční banky a pověřuje starostku obce podpisem smluvní
dokumentace a dalšími kroky s tímto spojenými.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 13/22 schvaluje.

14. Schválení zhotovitele k akci „ Výměna česlí ručních za automatické“ na základě závěru
hodnotící komise.
Starostka obce seznámila přítomné s výsledkem hodnotící komise pro akci „Výměna česlí ručních
za automatické“.
Na základě vyhlášeného výběrového řízení ze dne 6.10. 2016 s datem ukončení 24.10. 2016 v 12:00
byla ve stanovené lhůtě pro podání nabídek doručena 1 nabídka. Po Výzvě k opravení výpočtu v
ceně, po prostudování předložené dokumentace hodnotící komise doporučila firmu HYDROTECH
s.r.o., Tyršova 1132, Modřice jako zhotovitele k akci Výměna česlí ručních za automatické“.
Návrh usnesení č. 14/22: ZO schvaluje zhotovitelem k akci „ Výměna česlí ručních za
automatické“„firmu HYDROTECH s.r.o., Tyršova 1132, Modřice za vysoutěženou částku 575
432,- Kč bez DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy a dalšími kroky s tímto spojenými.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 14/22 schvaluje.

15. Informace o uskutečněných revizích: tělocvična v MŠ, dětské hřiště u MŠ, dětské hřiště u
obecního úřadu, dětské hřiště ve Šnepově
Starostka obce informovala přítomné o výsledku revizí, Veškeré prvky na hřištích jsou vyhovující,
jsou bezpečné provozu.
Doporučení: houpačky na hřišti ve Šnepově: nevhodné uchycení – zajistit uchycení na karabinky +
obnovit nátěr desky u basketbalové konstrukce.
ZO bere tuto skutečnost na vědomí všemi hlasy.

ZO usnesení č. 15/22 bere na vědomí.

16. Informace o potřebě zajištění firmy na pravidelnou údržbu veřejného osvětlení v obci.
Pro rok 2017 je v rozpočtu počítáno se zajištěním projektové dokumentace pro žádost o dotaci na
obnovu veřejného osvětlení v Ostré a ve Šnepově. Po dobu existence stávajícího je třeba zajistit
firmu, která bude provádět pravidelnou údržbu veřejného osvětlení v obci. Dosavadní spolupráce s
panem Hendrychem byla v pořádku, ale ten má čas řešit pouze „havárie“.

Návrh usnesení 16/22: ZO pověřuje starostku obce průzkumem trhu ve věci zajištění firmy na
pravidelnou údržbu VO v Ostré a ve Šnepově.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 16/22 schvaluje.

17. Schválení značení evropské cyklotrasy EV4 – odbočka směr vlaková zastávka.
Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o schválení vyznačení odbočky k vlakové zastávce v rámci
značení evropské cyklotrasy EV4. S podklady měli možnost se zastupitelé seznámit před jednáním,
přítomní i při jednání ZO.
Návrh usnesení 17/22: ZO schvaluje vyznačení odbočky k vlakové zastávce v rámci značení
evropské cyklotrasy EV4.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 17/22 schvaluje.

18. Návrh rozpočtu na rok 2017.
Starostka obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2017. Vyzvala zastupitele obce
k přednesení dalších návrhů a změn. Žádné další návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení č. 18/22: Zastupitelstvo obce Ostrá bere na vědomí zveřejnění návrhu rozpočtu na
rok 2017.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 18/22 schvaluje.

19. Žádost o dotaci z rozpočtu obce Ostrá – MS Ostrá.
ZO projednalo žádost o dotaci z rozpočtu obce pro MS Ostrá ve výši 30 000 Kč za účelem
zazvěření honitby.
Návrh usnesení č. 19/22: ZO schvaluje dotaci pro MS Ostrá ve výši 30 000,-Kč na rok 2017 za
účelem zazvěření honitby a pověřuje starostku obce podpisem veřejnoprávní smlouvy s MS Ostrá.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel 1 (M. Crha)

ZO usnesení č. 19/22 schvaluje.

20. a) Žádost o dotaci z rozpočtu obce Ostrá – SS Ostrá.
ZO projednalo žádost o dotaci z rozpočtu obce pro SS Ostrá ve výši 30 000 Kč na provoz a nákup
pomůcek pro mládežnická družstva .
Návrh usnesení č. 20a/22: ZO schvaluje dotaci pro SS Ostrá ve výši 30 000,-Kč na rok 2017 na
provoz a nákup pomůcek pro mládežnická družstva a pověřuje starostku obce podpisem veřejnoprávní smlouvy se SS Ostrá.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel 1 (M. Crha)

ZO usnesení č. 20a/22 schvaluje.

b) Žádost o využití tělocvičny v MŠ - č.p. 109
Starostka obce seznámila přítomné se žádostí pana F. – SS Ostrá o využití tělocvičny každé pondělí
od 17:00 do 18:00 cca od listopadu 2016 do března 2017.
Přítomní zastupitelé se shodli, že je třeba tak jako v letošní sezóně, aby byla sdělena odpovědná a
kontaktní osoba, která bude ručit za úklid, pořádek a odemykání a zamykání vstupu do budovy v
době sportování.
Návrh usnesení č. 20b/22: ZO schvaluje využití tělocvičny v prostorách MŠ Ostrá ke sportovnímu

vyžití dětí 4 - 6 let pod vedením trenérů SS Ostrá s tím, že bude zajištěn úklid, pořádek a ode mykání a zamykání vstupu do budovy v době sportování.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 20b/22 schvaluje.

21. Žádost o podpis veřejnoprávních smluv
a) „Rozšíření skleníku MONTANO“
b) „Záchytná bezodtoká jímka dešťových vod MONTANO“
Starostka obce informovala přítomné o záměrech firmy MONTANO. V prvním případě se jedná o
rozšíření skleníku pro rostlinnou výrobu. Stavba proběhne na pozemku 1263/1, v k.ú. Ostrá. Stavba
bude sousedit se stávajícím komplexem skleníků a bude s ním tvořit jeden celek.
V druhém případě se jedná o bezodtokou jímky dešťových vod, do které bude sváděna dešťová
voda ze střechy plánovaného rozšířeného skleníku. Vody z jímky bude následně zemědělsky
využívána jako voda pro zalévání. Stavba proběhne taktéž na pozemku 1263/1 v k.ú. Ostrá.
Starostka obce konstatuje, že rozvoj je v souladu s ÚP Ostrá směřován dovnitř stávajícího areálu
výroby. Oba prezentované záměry jsou v souladu s platnými regulativy plochy.
Starostka na základě výše zmíněného navrhla usnesení:
Návrh usnesení 21a/22:
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č.sp.SÚ/92543/2016/Šla pro stavbu
„ Rozšíření skleníku MONTANO“ a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 21a/22 schvaluje.

Návrh usnesení 21b/22:
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č.sp.SÚ/92542/2016/Šla pro stavbu
„ Záchytná bezodtoká jímka dešťových vod MONTANO“ a pověřuje starostku obce podpisem této
smlouvy.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 21b/22 schvaluje.

22. Rozpočtové opatření č. 6
Přítomní byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č.6, které se týká především investic – přípojky a
ČOV.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 22/22 schvaluje.

23. Různé:
a) Informace k akci „Doplnění kanalizace v obci Ostrá- II. Etapa“
Do Zpravodaje, na webové stránky a každému do schránky bude předána podrobná informace k
dalším krokům ze strany obce a občanů.

Vážení občané,

realizace akce „Doplnění kanalizace v obci Ostrá – II.etapa“ – je ve finále.
Stále platí : NENAPOJUJTE SE.
Kanalizace ještě není v provozu a pokud dojde k vypouštění odpadních vod, bude nutné kanalizaci na náklady viníka
vyčistit! Prosíme ve vlastním zájmu vyčkejte na uvedení kanalizace do provozu. Budete o tomto slavnostním okamžiku
obcí informováni.
NYNÍ:
Obec Ostrá podá na MěÚ Lysá nad Labem Žádost o kolaudační rozhodnutí. Mezitím bude dokončeno osazení všech tří
čerpacích stanic technologiemi, po připojení elektroměrů bude proškolena obsluha čerpacích stanic. Do poloviny
listopadu proběhne kompletní čištění a odstranění kalu a usazenin z nádrží v ČOV Ostrá firmou Hydrotech, tím bude
připravena ČOV na připojení zbylé části obce.
PO KOLAUDACI:
Postup k napojení na splaškovou kanalizaci:
1.

realizace napojení kanalizační přípojky odbornou firmou

2.

provedení kontroly napojení pověřenou osobou před záhozem . Připravenost ke kontrole nahlásíte v předstihu
(alespoň 2 dny) na OÚ Ostrá.

3.

podepsání Smlouvy o odvádění splaškových odpadních vod splaškovou kanalizací s obcí Ostrá

4.

zahájení vypouštění odpadních vod

Na připojení na kanalizační řad bude dostatek času, nejdéle ovšem do konce května 2017.
Ze zákona je dána po napojení na kanalizaci povinnost jímky a septiky vyřadit z provozu. Jímky a septiky je nutné
vyčerpat, vyčistit a hygienizovat. Jímky se nikdy NESMÍ vyčerpat do kanalizace!! (riziko vyřazení celé ČOV z
provozu!!!) – vývozy pomůžeme zajistit. Septiky se musí zasypat inertním materiálem např. zemina a kamení bez
příměsi látek nebezpečných životnímu prostředí, nebo je lze využít jako akumulační nádrže na dešťovou vodu. Dešťové
vody musí, dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, likvidovat každý na svém pozemku zasakováním, nebo lze dešťové
vody akumulovat a využít pro zalévání zahrady. Do kanalizační přípojky splaškové kanalizace nesmí být dešťové vody
zaústěny. Hrozí vysoké pokuty při porušení tohoto zákazu.

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0
ZO bere informaci na vědomí všemi hlasy.
b) zástupce ČOV
Starostka informovala přítomné o skutečnosti, že k 17.10. nabídku na spolupráci se správcem ČOV podal
pouze jeden zájemce - pan M. Kaucký. Pan Kaucký bude zajišťovat s panem Moravcem chod ČOV, čištění
nových ČS na pozemcích 350/1, 364/1 a 1199 v k.ú. Ostrá.

ZO bere informaci na vědomí všemi hlasy.
c) Hrazení kolem kontejnerů.
Kolem kontejnerů u křížku obec zajistí ohrazení a tím bude zlepšen vzhled okolí kontejnerů v této
části obce.
ZO bere informaci na vědomí všemi hlasy.

d) Akce do konce roku: Lampionový průvod (16.11., 17:00), Posvícenská zábava (18.11., 20:00),
Výroba adventních věnců a pečení perníčků (24.11., 16:00), Rozsvícení stromku v zahradě MŠ
(27.11., 15:00), Betlémské světlo (bude upřesněno).
Přílohy k zápisu:
1.

Kopie zápisů z jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise – VŘ VT.

2.

Žádost uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-6017474/VB/2, Ostrá, kabel NN pro
č.p.8. (Obec Ostrá x ČEZ Distribuce, a.s.)

3.

Žádost SŽDC o vyjádření z hlediska ÚP Ostrá k současnému a budoucímu využití pozemků 1191/1, 1191/2 a
část pozemku p.č. 221/1 v k.ú. Ostrá.

4.

Kopie Příkazní smlouvy na zajištění ostatní obslužnosti pro tok 2017. (Obec Ostrá x Město Městec Králové)

5.

Návrh Kupní smlouvy : M. S., S. S. x Obec Ostrá. Předání kanalizačního řadu PPDN 300 mm, délka 357,0 m
na pozemcích PK 906/1 a 906/2 v k.ú. Ostrá.

6.

Kopie žádosti o povolení hudebních produkcí na letní sezónu 2017 – p. J. P. – RYO

7.

Kopie žádost pana D. o prodej části obecního pozemku p.č. 1052/1(PK 1154/33) na základě vyhlášeného
záměru ze dne 3.10. 2016 o rozloze 37,91 m2 v chatové oblasti Buda .

8.

Návrh stanov dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polabí.

9.

Kopie indikativní nabídky KB

10. Zápis z otevírání obálek a hodnocení nabídek k akci „ Výměna česlí ručních za automatické“.
11. Kopie revizních zpráv: tělocvična v MŠ, dětské hřiště u MŠ, dětské hřiště u obecního úřadu, dětské hřiště ve
Šnepově
12. Návrh rozpočtu na rok 2017.
13. Kopie žádostí o dotaci – MS Ostrá.
14. Kopie žádostí SS Ostrá - žádost o dotaci, žádost o využití tělocvičny v MŠ. č.p. 109
15. Kopie žádost o podpis veřejnoprávních smluv - MONTANO
16. Rozpočtové opatření č. 6

Ověřili:
M. Crha

Mgr. Jana Kaucká

V. Vokál

starostka obce

