Zápis z 26. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.2. 2017 na OÚ Ostrá
Přítomni: Mgr. Jana Kaucká,, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Kateřina Čápová Ing. Jiří
Čenský (19:25), M. Crha
Omluveni: J. Pudil
Hosté: 2
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 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 21.2.2017). Současně byla tato informace zveřejněna na
elektronické úřední desce.
1. Schválení programu jednání.
Starostka oproti zveřejněnému programu navrhla tyto změny:
odebrán bod:
Schválení Směrnice 1/2017 - Pravidla pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy
vodohospodářského majetku zřízeného v souladu s § 5 odst. 1, zákona č.250/2000Sb.
rozpočtových pravidlech, podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.
přidány body:
• Veřejnoprávní smlouva o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytování služby obecného
veřejného zájmu a o poskytnutí dotace.
• Žádost VaK Nymburk o umístění stavby – VODOVOD (doplnění vodovodu ve dvou ulicích
v Ostré) – do pozemků ve vlastnictví obce Ostrá
Bod „Různé“ - č. 14.
•

Přítomní členové přistoupili ke schválení programu jednání.
Hlasování: Pro 5. Proti 0, Zdržel 0

Program byl schválen.

1.

Schválení programu jednání.

2.

Schválení zapisovatele.

3.

Schválení ověřovatelů zápisu.

4.

Kontrola zápisu č. 25.

5.

Rozpočtové opatření č.1.

6.

Schvalování rozpočtových opatření v roce 2017.

7.

Informace k Revizi údajů katastru podle §35 zák. č. 256/2013., o katastru nemovitostí.

8.

Protokol o výsledku kontroly finančního výboru ZO za II. pololetí 2016 ze dne 15.2. 2017.

9.

Protokol o výsledku kontroly kontrolního výboru ZO za II. pololetí 2016 ze dne 20.2. 2017.

10. Vyhlášení průzkumu trhu na akci „ Tvorba projektové dokumentace – místní komunikace – etapa I.“

11. Kácení a náhradní výsadba u kalu v Ostré.
12. Veřejnoprávní smlouva o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytování služby obecného veřejného
zájmu a o poskytnutí dotace.
13. Žádost VaK Nymburk o umístění stavby – VODOVOD – do pozemků ve vlastnictví obce Ostrá
14. Různé

2. Schválení zapisovatele.
Návrh usnesení č. 2/26: ZO schvaluje zapisovatelem J. Kauckou.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 2/26 schvaluje.

3. Schválení ověřovatelů zápisu.
Návrh usnesení č. 3/26: ZO schvaluje ověřovatele zápisu: V. Vokál, K. Čápová
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 3/26 schvaluje.

4. Kontrola zápisu č. 25
Zápis z minulého jednání zastupitelstva obce byl vyvěšen od 31.1. 2017 do 21.2. 2017 na úřední
desce obce Ostrá. Nebyly k němu vzneseny žádné připomínky.
Paní starostka konstatovala, že považuje zápis č.25 za ověřený.
ZO bere tuto skutečnost na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
5. Vyhlášení průzkumu trhu na akci „ Tvorba projektové dokumentace – místní komunikace – etapa
I.“
Bod byl rozdělen na dvě části:
5a) Pan Válek, čp 147 přišel se žádostí o vyřešení havarijního stavu cesty před jeho domem a
následně realizaci nové místní komunikace v místě, kde se nachází jeho nemovitost.
Starostka obce i ostatní zastupitelé vědí o tom, že havarijní stav je na více místech obce. Na dvou
místech bylo zajištěno okamžité nouzové rychlé řešení. V současnosti jsou vytipovány 4 místní
komunikace, kde je potřeba realizovat rychlou úpravu.
Starostka obce osloví firmy zabývající se úpravou cest a komunikací a po porovnání cenových
nabídek bude situace hned řešena. V souvislosti s tímto budou vyzváni vlastníci nemovitostí, kteří
mají svedenou dešťovou vodu na obecní pozemek, aby dešťové vody likvidovali na vlastním
pozemku. Toto je ošetřeno i zákonem: dešťovou vodu ze svého pozemku nesmíme svádět na
chodník před domem (veřejnou komunikaci) ani na pozemky sousední.
ZO bere tuto skutečnost na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.

5b) Nejprve bude vyhlášen průzkum trhu „ Studie proveditelnosti – rekonstrukce místních
komunikací v obci Ostrá – etapa I.“ a následně budou zpracovány dílčí projekty. Při celém procesu
bude obec komunikovat s občany konkrétní ulice, aby výsledná projektová dokumentace byla
společným dílem občanů, obce a projektanta.
Návrh usnesení 5b: ZO pověřuje starostku obce vyhlášení průzkumu trhu „Studie proveditelnosti
– rekonstrukce místních komunikací v obci Ostrá – etapa I.“
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 5b/26 schvaluje.

6. Rozpočtové opatření č.1.
Účetní obce seznámila členy zastupitelstva s obsahem rozpočtového opatření.
Rozpočtové opatření se týká dotace na státní správu a par. „Vzhled obce“ - zakoupení multikáry na
ČOV. Dále změny paragrafu – dopravní obslužnost (z 2221 na 2292) – podle nové rozpočtové
skladby na rok 2017.

Návrh usnesení č. 6/26: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1/2017.
Hlasování: Pro 6 , Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 6/26 schvaluje.

7. Schvalování rozpočtových opatření v roce 2017.
Nejprve paní účetní seznámila přítomné zastupitele se skutečností, že s

úpravou pravidel

rozpočtové odpovědnosti byly přijaty zákony upravující povinnosti ÚSC – zákon 23/2017Sb., o
pravidlech rozpočtové odpovědnosti a zákon 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v
souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti. Zákony byly zveřejněny ve Sbírce
zákonů dne 6.2. 2017. Účinnost zákonů je od 21.2. 2017.
V souvislosti s tímto navrhuje pověřit starostku obce schvalováním rozpočtových opatření do 40
000 Kč.
Návrh usnesení č.7/26: ZO Ostrá pověřuje starostku obce schvalováním rozpočtových opatření do
částky 40 000 Kč.
Hlasování: Pro6, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 7/26 schvaluje.

8. Informace k Revizi údajů katastru podle §35 zák. č. 256/2013., o katastru nemovitostí.
Starostka obce seznámila přítomné s informací katastrálního úřadu týkají provádění revizí údajů
katastru, tj. zajištění souladu údajů katastru se skutečným stavem v terénu. Záměrem katastrálních

úřadů je, aby řešení zjištěných nesouladů bylo pro vlastníka co nejjednodušší a aby bylo postaveno
na spolupráci k.ú. s dalšími institucemi. To vše bude podmíněno spoluprací obce a KÚ.
ZO bere tyto informace na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
9. Protokol o výsledku kontroly finančního výboru ZO za II. pololetí 2016 ze dne 15.2. 2017.
Zastupitelka K. Čápová seznámila přítomné s Protokolem o výsledku kontroly finančního výboru
ZO Ostrá.
Obecní úřad eviduje dlužné částky za místní poplatky a nájemné. Na doporučení finančního výboru
bude pokračovat obec ve vymáhání pohledávek soudní cestou.
ZO bere tyto informace na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
10. Protokol o výsledku kontroly kontrolního výboru ZO za II. pololetí 2016 ze dne 20.2. 2017.
Zastupitel M. Crha seznámil přítomné s Protokolem o výsledku kontroly kontrolního výboru ZO
Ostrá. Kontrolovány byly Zápisy ZO – II. Pololetí (v neanonymizované verzi v jednom bodě
doplnit příjmení žadatele), Kácení (6 vydaných rozhodnutí ve správním řízení – bez závad) ,
Výběrová řízení (3x), Průzkum trhu (2x) – vše v souladu se zákonem.
ZO bere tyto informace na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
11. Kácení a náhradní výsadba u kalu v Ostré.
Z jednání kontrolního výboru ZO vzešel podnět k částečnému či úplnému pokácení aleje bříz u kalu
v Ostré s okamžitou náhradní výsadbou. Po dlouhé debatě dospěli zastupitelé k názoru, že bude
přizvána odborná firma a posoudí stav zmíněných bříz.
Návrh usnesení č.11/26: Zastupitelstvo odkládá projednání podnětu na některé z příštích jednání
zastupitelstva obce, po doložení odborného posudku firmou.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 11/26 schvaluje.

12. Veřejnoprávní smlouva o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytování služby obecného
veřejného zájmu a o poskytnutí dotace.
Zastupitelstvo obce se seznámilo s textem Veřejnoprávní smlouvy o přistoupení ke smlouvě o
pověření k poskytování služby obecného veřejného zájmu a o poskytnutí dotace. Obec jako
poskytovatel dotace touto smlouvou přistupuje ke Smlouvě o pověření k poskytování služby
obecného veřejného zájmu číslo S16442/SOC/2016, která byla poskytovatelem sociální služby
(Společnost Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. , se sídlem nám. T.G.

Masaryka 1130/19, 290 01 Poděbrady) podepsána Středočeským krajem dne 26.10.2016.
Návrh usnesení č.12/26: ZO Ostrá schválilo poskytnutí neinvestiční dotace Společnosti Centrum
sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. , se sídlem nám. T.G. Masaryka 1130/19, 290 01
Poděbrady z rozpočtu obce ve výši 81 600,- Kč a pověřilo starostku obce podpisem Veřejnoprávní
smlouvy .
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 12/26 schvaluje.

13. Žádost VaK Nymburk o umístění stavby – VODOVOD – do pozemků ve vlastnictví obce Ostrá
Starostka obce seznámila přítomné se žádostí akciové společnosti Vodovody a kanalizace o
stanovisko obce k územnímu řízení na stavbu doplnění vodovodní sítě v Ostré. Jedná se o souhlas s
umístěním stavby do pozemků ve vlastnictví obce. Jedná se o pozemky ulice „Fridrich“ p.č.878/14,
878/4, PK 1086/14, 1082/1; u ČD – ulice „Bártova“ p.č. KN 881/19, PK 1563/3
Návrh usnesení č.13/26:
Zastupitelstvo obce schvaluje umístění stavby „Doplnění vodovodní sítě v obci Ostrá“ do pozemků
ve jejím obce. Jedná se o pozemky ulice „Fridrich“ p.č.878/14, 878/4, PK 1086/14, 1082/1; u ČD –
ulice „Bártova“ p.č. KN 881/19, PK 1563/3.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 13/26 schvaluje.

14. Různé
a) Žádost pana Michálka č.j. 176/17 ze dne 28.2. 2017 o zpevnění příjezdové komunikace k domům
č.p. 195 – 198.
K žádosti č.j. 176/17 platí stejné stanovisko jako k žádosti pana Válka (č.p. 147), bod 5a.
b) Žádost pana Michálka čj.. 177/17 ze dne 28.2. 2017 o souhlas s dočasným umístěním stavební
buňky.
Zastupitelé se seznámili se žádostí č.j. 177/17- Žádost pana Michálka dne 28.2. 2017 o souhlas s
dočasným umístěním stavební buňky o rozměrech 2x6 m na místní komunikace u domu č.p. 198
K žádosti nebyl doložen plánek s přesným umístěním a chyběli podobnější informace. Žadatel bude
vyzván k doplnění, popř.k účasti na dalším jednání zastupitelstva.
Návrh usnesení č. 14b/26: Zastupitelstvo odkládá projednání žádosti na příští jednání
zastupitelstva obce.
c) Povodňový plán - Montano.
Zastupitelé měli možnost se seznámit s Povodňovým plánem firmy Montano již před jednáním

zastupitelstva. Každý zastupitel sdělil své stanovisko.
Starostka obce zkonstatovala, že k rozšíření skleníků MONTANO obec Ostrá již zaujala kladné
stanovisko, tento záměr je v souladu s platným ÚP Ostrá a navrhla usnesení.
Návrh usnesení č.14c/26: Předložený Povodňový plán pro firmu Montano bere zastupitelstvo obce na
vědomí bez námitek.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 14c/26 schvaluje.

Zasedání ukončeno v 22:05 hod.
Zápis vyhotoven dne 2.3. 2017
Termín příštího jednání ZO: 28.3. 2017

Přílohy k zápisu:
P1

Rozpočtové opatření č.1.

P2

Kopie Protokolu o výsledku kontroly finančního výboru ZO za II. pololetí 2016 ze dne 15.2. 2017.

P3

Kopie Protokolu o výsledku kontroly kontrolního výboru ZO za II. pololetí 2016 ze dne 20.2. 2017.

P4

Vyhlášení průzkumu trhu na akci „ Tvorba projektové dokumentace – místní komunikace – etapa I.“

P5
Kopie Veřejnoprávní smlouvy o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytování služby obecného veřejného
zájmu a o poskytnutí dotace.
P6

Kopie Žádosti VaK Nymburk o umístění stavby – VODOVOD – do pozemků ve vlastnictví obce Ostrá

P7
Kopie Žádosti pana Michálka č.j. 176/17 ze dne 28.2. 2017 o zpevnění příjezdové komunikace k domům č.p.
195 – 198.
P8
Kopie Žádosti pana Michálka čj.. 177/17 ze dne 28.2. 2017 o souhlas s dočasným umístěním stavební buňky.
P9
Povodňový plán firmy Montano.

Ověřili:
V. Vokál

Mgr. Jana Kaucká

K. Čápová

starostka obce

