Zápis z 24. veřejné jednání ZO Ostrá dne 19.12. 2016
19:00 , OÚ Ostrá
Přítomni: Mgr. Jana Kaucká,, Bc. Viktor Vokál, Kateřina Čápová, Ing. Jiří Čenský (od 19:14), Jan
Pudil
Omluveni: M. Crha, Jana Effenbergerová
Hosté:

1

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. byli
přítomni 4 z celkových 7 členů zastupitelstva. 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 12.12. 2016). Současně byla zveřejněna na elektronické úřední
desce.
1. Schválení programu jednání.
Starostka obce navrhuje doplnění programu o bod 17. Předběžné rozpočtové opatření č.8, bod
Různé se posunuje na č.18.
Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání.
Hlasování: Pro 4. Proti 0, Zdržel 0

Program byl schválen.

1.

Schválení programu jednání.

2.

Schválení zapisovatele.

3.

Schválení ověřovatelů zápisu.

4.

Kontrola zápisu č. 23 .

5.

Rozpočet MŠ na rok 2017.

6.

Žádost ředitelky MŠ o schválení mimořádné odměny.

7.

Rozpočet obce na rok 2017.

8.

Kontrola FV ZO Ostrá v MŠ Ostrá a na OÚ Ostrá.

9.

Žádost o poskytnutí fin. příspěvku na činnost ZO SPCCH Lysá n. L. pro rok 2017.

10.

Žádost o poskytnutí finančního daru na rok 2017 – Knihovna Města Mladá Boleslav.

11.

Žádost o finanční příspěvek na rok 2017 do Fondu cestovního ruchu Polabí ( Zlatý

pruh Polabí).
12.

Pověření veřejnoprávní kontrolou na místě – kontrola hospodaření s veřejnými

prostředky – MS Ostrá.

13.

Pověřeni veřejnoprávní kontrolou na místě – kontrola hospodaření s veřejnými

prostředky – SS Ostrá z.s.
14.

Informace o novele nařízení č. 37/2003 – aktuální změny v oblasti odměňování členů

zastupitelstev s účinností od 1.1. 2017.
15.

Poplatky za odpad a likvidaci odpadních vod na rok 2017.

16.

Závěrečné vyhodnocení akce „ Dětské hřiště v Ostré“- Ministerstvo pro místní

rozvoj.
17.

Předběžné rozpočtové opatření č. 8

18.

Různé

2. Schválení zapisovatele.
Návrh usnesení č. 2/24: ZO schvaluje zapisovatelem J. Kauckou.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 2/24 schvaluje.

3. Schválení ověřovatelů zápisu.
Návrh usnesení č. 3/24: ZO schvaluje ověřovatele zápisu: J. Pudil, V. Vokál
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 3/24 schvaluje.

4. Kontrola zápisu č. 23
Zápis z minulého jednání zastupitelstva obce byl vyvěšen od 2.12. do 12.12. 2016 na úřední desce
obce Ostrá. Nebyly k němu vzneseny žádné připomínky.
Paní starostka konstatovala, že považuje zápis č.23 za ověřený.
ZO usnesení č. 4/24 bere na vědomí všemi hlasy.
5. Rozpočet MŠ na rok 2017.
Paní ředitelka Mgr. J. Fránková předložila přítomným zastupitelům ke schválení rozpočet MŠ na
rok 2017. Na provoz od obce dostane školka 400 000Kč.
V rozpočtu MŠ se položka 5011 (Platy zaměstnanců) nemění, položka 5137 (Drobný hmotný
dlouhodobý majetek) se navyšuje o 5000 Kč, Plyn se zvyšuje z 0 na 50 000 Kč, v položka 5167
(Služby školení a vzdělávání) se navyšuje o 400 Kč.
Na základě předložené žádosti č.j. 17/2016-J/F navrhla starostka obce následující usnesení:
Návrh usnesení č. 5/24: ZO schvaluje rozpočet MŠ na rok 2017 podle předložené žádosti.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 5/24 schvaluje.

6. Žádost ředitelky MŠ o schválení mimořádné odměny.
Paní ředitelka Mgr. J. Fránková předložila přítomným zastupitelům žádost o schválení mimořádné
odměny za období 1.2.2016 – 30.11. 2016.
Návrh usnesení č. 6/24: Na základě předložené žádosti č.j. 18/2016-J/F ZO schvaluje vyplacení
mimořádné odměny ředitelce školky za období 1.2. 2016 – 30.11. 2016 podle předložené žádosti.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 6/24 schvaluje.

V 19:14 se dostavil místostarosta Ing. J. Čenský.
7. Rozpočet obce na rok 2017.
ZO projednalo rozpočet na rok 2017. Schvalován bude přebytkový rozpočet.
Předpokládané příjmy 10 731 020 Kč , předpokládané výdaje 8 862 910 Kč.
Návrh usnesení č. 7a/24: ZO schvaluje přebytkový rozpočet na rok 2017.

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 7a/24 schvaluje.

Návrh usnesení č. 7b/24: ZO schvaluje závazné ukazatele v rozpočtu v paragrafech dle tabulky v příloze
zápisu.

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 7b/24 schvaluje.

8. Kontrola FV ZO Ostrá v MŠ Ostrá a na OÚ Ostrá.
a) Předsedkyně finančního výboru K. Čápová informovala přítomné o průběhu kontroly dne 30.11.
2016 na OÚ Ostrá. Finanční výbor kontroloval přijaté a vydané faktury, příjmové a výdajové
doklady, bankovní výpisy KB, ČNB a KB spořící účet, evidenční knihu rekreačních poplatků. K.
Čápová konstatovala, že předložené dokumenty byly v pořádku.
ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru ZO všemi hlasy.
b) Veřejnoprávní kontrola na místě – hospodaření MŠ Ostrá
Předsedkyně finančního výboru K. Čápová informovala přítomné o průběhu kontroly dne 30.11.
Finanční výbor nezjistil v dokladech MŠ žádné závady.
ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru ZO všemi hlasy.
9. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost ZO SPCCH Lysá n. L. pro rok 2017.
Starostka obce předložila přítomným žádost č.j. 976/2016 ze dne 10.11. 2016.
Dobrovolná organizace zdravotně postižených předložila vyúčtování k poskytnutému příspěvku
obcí Ostrá za rok 2016 a zároveň žádá o příspěvek na rok 2017.

Návrh usnesení č. 9/24: ZO schvaluje finanční příspěvek dobrovolné organizaci ZO SPCCH na rok
2017 ve výši 500 Kč.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 9/24 schvaluje.

10. Žádost o poskytnutí finančního daru na rok 2017 – Knihovna Města Mladá Boleslav.
Starostka obce předložila přítomným žádost o poskytnutí daru od Knihovny Města Mladá Boleslav
s poděkováním za dosavadní spolupráci.
Návrh usnesení č. 10/24: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru na rok 2017 ve výši 1000 Kč.

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 10/24 schvaluje.

11. Žádost o finanční příspěvek na rok 2017 do Fondu cestovního ruchu Polabí ( Zlatý pruh Polabí).
Starostka obce předložila přítomným žádost č.j. 975/2016 ze dne 13.11. 2016 o příspěvek do Fondu.
Fond cestovního ruchu pomáhá k rozvoji cestovního ruchu v Turistickém regionu Okolí Prahy a
zejména Turistické oblasti Polabí.
Příspěvek je stejný jako v roce 2016, 1,90Kč / občan. tj. k 1.1. 2016 bylo v Ostré 544 x 1,90 = 1034
Kč.
Návrh usnesení č. 11/24: ZO schvaluje finanční příspěvek na rok 2017 do Fondu cestovního ruchu
Polabí (Zlatý pruh Polabí) ve výši 1034 Kč.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 11/24 schvaluje.

12. Pověření veřejnosprávní kontrolou na místě – kontrola hospodaření s veřejnými prostředky –
MS Ostrá.
Starostka obce informovala přítomné o nutnosti vykonání veřejnosprávní kontroly na místě ve
smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na hospodaření s
veřejnými prostředky u Mysliveckého spolku Ostrá.
Návrh usnesení č. 12/24: Veřejnosprávní kontrolou na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, se zaměřením na hospodaření s veřejnými prostředky u Mysliveckého
spolku Ostrá jsou pověřeny R. Pilařová a K. Čápová.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 12/24 schvaluje.

13. Pověřeni veřejnosprávní kontrolou na místě – kontrola hospodaření s veřejnými prostředky – SS
Ostrá z.s.
Starostka obce informovala přítomné o nutnosti vykonání veřejnosprávní kontroly na místě ve
smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na hospodaření s
veřejnými prostředky u SS Ostrá z.s. .
Návrh usnesení č. 13/24: Veřejnosprávní kontrolou na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, se zaměřením na hospodaření s veřejnými prostředky u SS Ostrá z.s.
jsou pověřeny R. Pilařová a K. Čápová.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 13/24 schvaluje.

14. Informace o novele nařízení č. 37/2003 – aktuální změny v oblasti odměňování členů
zastupitelstev s účinností od 1.1. 2017.
Zastupitelé se seznámili se změnami platnými od 1.1.2017 a nebylo navrženo žádné usnesení v této
věci.
ZO bere tuto skutečnost na vědomí všemi hlasy.

15. Poplatky za odpad a likvidaci odpadních vod na rok 2017.
POPLATKY ZA PSA, ODPAD A LIKVIDACI ODPADNÍCH VOD NA ROK 2017
Poplatky za likvidaci odpadních vod činí 1.300,- Kč za trvale hlášenou osobu (popř. napojenou chalupu) a 500,- Kč
za dítě do 15 let.
Poplatek za likvidaci odpadů (popelnice) činí 600,- Kč za osobu s trvalým pobytem/rekreační objekt. Pro děti do 18
let věku činí poplatek 500,- Kč.
Poplatek za psa činí 50,- Kč/první pes, 75,- Kč/druhý a každý další pes.
Poplatek se neplatí za psy se speciálním výcvikem, záchranářské a lovecké psy, pokud mají osvědčení o výcviku, dále je
na dobu 1 roku osvobozen pes z útulku.
Poplatky jsou splatné – 1. splátka do 31. 3.2017, druhá splátka do 30. 9.2017
Při úhradě za likvidaci odpadů obdržíte nové roční známky na popelnice. Ten kdo nebude mít roční známku na
popelnici do 31. 3. 2017 nebude mu popelnice vyvezena!
Poplatky je možno zaplatit v úředních dnech, pondělí a středa, od 8.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin na
Obecním úřadě v Ostré v hotovosti nebo platební kartou. Dále je možno úhradu zaslat převodem na účet obce, č.
účtu 2229191/0100, jako variabilní symbol je třeba uvést č. popisné (evidenční). Občané Šnepova před číslo popisné
(evidenční) napíší ještě č. 6.
Kompletní znění vyhlášky OZV č. 2/2015 o místních poplatcích je k dispozici na Obecním úřadě nebo na webových
stránkách obce.

Návrh usnesení č. 15/24: ZO schvaluje úpravu dokumentu „Poplatky za psa, odpad a likvidaci
odpadních vod “ pro rok 2017.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 15/24 schvaluje.

16. Závěrečné vyhodnocení akce „ Dětské hřiště v Ostré“- Ministerstvo pro místní rozvoj.
Starostka informovala přítomné o skutečnosti, že k 1.12 2016 byl MMR ČR vystaven dokument
„Závěrečné vyhodnocení akce“ . MMR zkonstatovalo , že byly předloženy všechny doklady
stanovené vyhláškou č.52/2008 Sb., a vyhláškou č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č.11/2010 Sb.,
v termínu stanoveném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Při kontrole dokladů předložených k
závěrečnému hodnocení akce nebylo zjištěno porušení podmínek poskytnutí dotace. Termíny
realizace akce a objemy financování projektu byly dodrženy. Akce byla zkontrolována finančním
úřadem.
ZO bere informaci na vědomí všemi hlasy.
17. Předběžné rozpočtové opatření 8/2016.
Návrh usnesení č. 17/24: ZO schvaluje předběžné rozpočtové opatření č. 8/2016 k rozpočtu za rok
2016 pro operace, které vzniknou za období od 20.12. 2016 do 31.12. 2016 bez určení konkrétní
výše v Kč.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 17/24 schvaluje.

18. Různé
a) vodovod Ostrá, Šnepov
Pan místostarosta informoval přítomné o jednání s VaK Nymburk o realizaci doplnění vodovodní
sítě – 2 řadů - v Ostré. Je připraven projekt ke stavebnímu povolení a realizace se očekává v září
2017. Návrh financování je finanční příspěvek Obce Ostrá na 75% ceny, 25% ceny budoucí
provozovatel VaK Nymburk.
Dále místostarosta informoval o zavedení vodovodu do Šnepova. Na realizaci je vydáno stavební
povolení. VaK Nymburk podá svým jménem nebo jménem obce Ostrá (dle dotačních podmínek)
žádost o dotaci na realizaci vodovodu u Středočeského kraje. Očekávané podmínky jsou 90%
dotace kraje.
ZO bere informaci na vědomí všemi hlasy.
b) hrazení kolem kontejnerů – stanoviště proti Jednotě – v tuto chvíli vyřešeno přistavením dalšího
kontejneru na plasty
ZO bere informaci na vědomí všemi hlasy.

c) mobilheim - p. H. - bude pozván na OÚ – vyzván k odklizení z obecního pozemku p.č. 360/1,
předán kontakt na ubytovnu ČD v Lysé nad Labem
d) informace ke kanalizaci - startuje zkušební provoz – kdo je připraven k napojení – kontaktovat
OÚ
ZO bere informaci na vědomí všemi hlasy.
e) 7.4. - termín velikonoční zábavy ---- Slavnostní předání kanalizace obci za přítomnosti zástupců
Středočeského kraje
ZO bere informaci na vědomí všemi hlasy
g) tůň Doubka – proběhlo jednání obce Ostrá s panem Mužíkem z Českého rybářského svazu Praha. ČRS Praha připraví do roku 2017 finance cca 1 000 000 Kč ,obec Ostrá bude jednat se
stavebním, vodoprávním úřadem a odborem životního prostředí – pomůže s přípravami veškerých
povolení ve věci propojení tůně s řekou Labe z obou stran tak, aby voda cirkulovala.
Starostka poděkovala přítomným za účast na jednání a za spolupráci v roce 2016.
Zasedání ukončeno v 21:20 hod.
Zápis vyhotoven dne 20. 12. 2016

Přílohy k zápisu:
P1

Rozpočet MŠ na rok 2017.

P2

Rozpočet obce na rok 2017.

P3

Kopie protokolu z kontroly FV ZO Ostrá v MŠ Ostrá

P4

Kopie protokolu z kontroly na OÚ Ostrá.

P5

Kopie Žádosti o poskytnutí fin. příspěvku na činnost ZO SPCCH Lysá n. L. pro rok 2017.

P6

Kopie Žádosti o poskytnutí finančního daru na rok 2017 – Knihovna Města Mladá Boleslav.

P7

Kopie Žádosti o finanční příspěvek na rok 2017 do Fondu cestovního ruchu Polabí ( Zlatý

pruh Polabí).
P8

Kopie Pověření veřejnoprávní kontrolou na místě – kontrola hospodaření s veřejnými

prostředky – MS Ostrá.

P9

Kopie Pověřeni veřejnoprávní kontrolou na místě – kontrola hospodaření s veřejnými

prostředky – SS Ostrá z.s.
P10

Informace o novele nařízení č. 37/2003 – aktuální změny v oblasti odměňování členů

zastupitelstev s účinností od 1.1. 2017.
P11

Dokument: Poplatky za psa, odpad a likvidaci odpadních vod na rok 2017.

P12

Závěrečné vyhodnocení akce „ Dětské hřiště v Ostré“- Ministerstvo pro místní rozvoj.

P13

Předběžné rozpočtové opatření č. 8

Ověřili:
J. Pudil

Mgr. Jana Kaucká

V. Vokál

starostka obce

