Zápis z 29. veřejného jednání ZO Ostrá dne 6.6. 2017 na OÚ Ostrá
Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Kateřina Čápová , M. Crha,
Ing. J. Čenský, J. Pudil
Omluveni: --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 7 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 26.5. 2017). Současně byla tato informace zveřejněna na
elektronické úřední desce.
1. Schválení programu jednání.
Starostka oproti zveřejněnému programu navrhla tyto změny:
ruší se bod 11. Schválení archivační komise a nahrazuje se bodem: Informace o aktualizaci karty
obce Ostrá na webových stránkách Středočeského kraje – Plán rozvoje vodovodů a kanalizací pro
území Středočeského kraje.
do Různého zařazeny body:
a) Žádost o výjimku z nočního klidu – manželé Kalátovi.
b) Žádost o výjimku z nočního klidu – p. O. Vála.
c) Žádost o výjimku z nočního klidu – p. Effenberger.
d) Informace k VŘ5 SKO/016/20177 - UZSVM.
e) Minigrant 2017 – Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o. - „STROMY“.
f) Informace k dofinancování akce „Doplnění kanalizace v obci Ostrá – etapa II.“ ze strany StČ. Kraje.
g) Linka bezpečí – Žádost o finanční dar

Starostka se dotázala všech přítomných, zda chtějí do programu přidat nějaký další bod. Nikdo z
přítomných nechtěl do programu nic přidat.
Přítomní členové zastupitelstva přistoupili ke schválení programu jednání.
Hlasování: Pro 7 Proti 0, Zdržel 0

Program byl schválen.

Schválený program:
2.Schválení zapisovatele.
3. Schválení ověřovatelů zápisu.
4. Kontrola zápisu č. 28.
5. Revokace usnesení č. 17/28 - Žádost o poskytnutí finančního daru – Město Městec Králové.
6. Hospodářský výsledek MŠ.
7. Žádost o schválení záměru„Vnitroareálová přípojka VN Ostrá 215 – Ostrá 105“ - včetně zřízení věcného břemene
služebnosti – p.č. PK 1561/1 v k.ú. Ostrá.
8. Informace projektového manažera (firma RAYO ENGINEERING, s.r.o) k záměru „kontejnerovna“, p.č. 849/6 v k.ú.
Ostrá.
9. Žádost o stanovisko obce Ostrá k podnikatelskému záměru „Změna objektu na p.č. 364/2 na prodejnu zmrzliny
Ostrá.“
10. Rozpočtové opatření č. 4/2017.
11. Informace o aktualizaci karty obce Ostrá na webových stránkách Středočeského kraje – Plán rozvoje vodovodů a
kanalizací pro území Středočeského kraje.

12. Schválení vyhlášení průzkumu trhu : Administrace podání žádosti obce Ostrá o dotaci u MZe – investiční akce „Vodovod ve Šnepově“.
13. Informace o možnosti podání žádosti o dotaci na MŽP z Národního programu ŽP - 11. výzva „Domovní čistírny
odpadních vod“ (pro část obce Ostrá – Šnepov).
14. Schválení Kanalizačního řádu obce Ostrá – aktualizace.
15. Schválení aktualizace Povodňového plánu pro obec Ostrá, Šnepov.
16. Oprava místních komunikací – II. Etapa.
17. Informace o předání Koncepční studie pro místo a krajinu v obci Ostrá .
18. Různé
a) Žádost o výjimku z nočního klidu – manželé Kalátovi.
b) Žádost o výjimku z nočního klidu – p. O. Vála.
c) Žádost o výjimku z nočního klidu – p. Effenberger.
d) Informace k VŘ5 SKO/016/20177 - UZSVM.
e) Minigrant 2017 – Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o. - „STROMY“.
f) Informace k dofinancování akce „Doplnění kanalizace v obci Ostrá – etapa II.“ ze strany StČ.. Kraje.
g) Linka bezpečí – Žádost o finanční dar.

2. Schválení zapisovatele.
Návrh usnesení č. 2/29: ZO schvaluje zapisovatelem R. Pilařovou.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 2/29 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
3. Schválení ověřovatelů zápisu.
Návrh usnesení č. 3/29: ZO schvaluje ověřovatele zápisu: J. Čenský, K. Čápová
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 3/29 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
4. Kontrola zápisu č. 29
Zápis z minulého jednání zastupitelstva obce byl vyvěšen od 4.5. 2017 do 22.5. 2017 na úřední
desce obce Ostrá.
Připomínka starostky obce. Na jednání ZO dne 25.4. bylo schváleno usnesení č. 17/28: ZO
schvaluje finanční dar Městu Městec Králové pro Městskou nemocnici Městec Králové a.s. na
nákup hrazdy + hrazdičky a matrace v celkové částce 5.146 Kč a pověřuje starostku obce podpisem
darovací smlouvy.
Na žádost pana Pavlíka (předseda představenstva MNMK a.s.) má být Smlouva podepsána ne s
Městem MK, ale s MNMK a.s.
Starostka z tohoto důvodu navrhuje revokaci usnesení č. 17/28 ze dne 25.4. 2017 – bod č.5
programu.
Další připomínky nebyly vzneseny.
Paní starostka konstatovala, že považuje zápis č.29 za ověřený .
ZO bere tuto skutečnost na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.

5. Revokace usnesení č. 17/28 - Žádost o poskytnutí finančního daru – Město Městec Králové.
Na žádost pana Pavlíka (předseda představenstva MNMK a.s.) má být Smlouva podepsána ne s
Městem MK, ale s MNMK a.s.
Návrh usnesení č. 5/29: ZO schvaluje finanční dar Městské nemocnici Městec Králové a.s. na
nákup hrazdy + hrazdičky a matrace v celkové částce 5.146 Kč a pověřuje starostku obce podpisem
darovací smlouvy.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 5/29 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
6. Hospodářský výsledek MŠ za rok 2016
Paní ředitelka MŠ informovala přítomné o hospodářském výsledku MŠ za rok 2016 a žádá ZO o
možnost převedení 100% do rezervního fondu.
Hospodářský výsledek je účelově vázán na mzdové prostředky pro asistenta pedagoga, z toho
důvodu paní ředitelka žádá zastupitele o ponechání finančních prostředků ve výši 49.323,96 Kč MŠ
Ostrá.
Návrh usnesení č. 6/29: ZO schvaluje převedení celého hospodářského výsledku do rezervního
fondu.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 5/29 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
7. Žádost o schválení záměru„Vnitroareálová přípojka VN Ostrá 215 – Ostrá 105“ - včetně zřízení
věcného břemene služebnosti – p.č. PK 1561/1 v k.ú. Ostrá.
Dne 25.4. 2017 zastupitelstvo obce Ostrá usnesením č. 7/27 neschválilo žádost k akci
„Vnitroareálová přípojka VN Ostrá 215 – Ostrá 105“ - zřízení věcného břemene služebnosti – p.č.
PK 1115/1, PK 1561/1 v k.ú. Ostrá. Důvodem neschválení byla následující skutečnost: Obec Ostrá
vstupuje do komplexních pozemkových úprav a z tohoto důvodu nechce zatěžovat obecní pozemky
věcnými břemeny.
Jednatel firmy RAYO ENGINEERING požádal zastupitelstvo opakovaně o vyjádření k plánované
stavbě ( realizace pravděpodobně jaro 2018). Žádost byla upravena a doplněna na základě
požadavků obce.
Návrh usnesení č. 7/29: Zastupitelstvo obce Ostrá schvaluje umístění VN kabelů 22 kV a
optického kabelu v chráničce, vše vedeno v zemi, na pozemku PK 1561v k.ú. Ostrá, v majetku obce
Ostrá. Jedná se o křížení stávající polní cesty v majetku obce Ostrá, ve vzdálenosti cca 33m od
kraje vozovky silnice Lysá nad Labem – Ostrá a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o
zřízení služebnosti inženýrské sítě, na umístění kabelů a jejich ochranného pásma.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 7/29 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.

8. Informace projektového manažera (firma RAYO ENGINEERING, s.r.o) k záměru
„kontejnerovna“, p.č. 849/6 v k.ú. Ostrá.
Pan Ing. Bartošek byl pověřen seznámit ZO se záměrem firmy MONTANO na vybudování
kontejnerovny na pozemku 849/6 v k.ú. Ostrá o 3 čtvercových polích, tj. o trojnásobné velikosti než
neschválený záměr pro rok 2016. Nově byla kontejnerovna pojmenována „pěstební plocha
hrnkových květin“ a bylo sděleno, že plocha nebude oplocena. Zastupitelstvu byl ale předložen
plánek kontejnerovny s oplocením.
Panu Bartoškovi bylo starostkou obce i přítomnými připomenuto následující: Stanovisko obce k
záměru na pozemku p.č. 849/6 v k.ú. Ostrá je neměnné, záměr není v souladu s ÚP Ostrá a není v
zájmu obce ÚP Ostrá měnit.
Zástupce firmy pouze informoval o záměru, v tomto bodě nebylo navrhováno žádné usnesení.
9. Žádost o stanovisko obce Ostrá k podnikatelskému záměru „Změna objektu na p.č. 364/2 na
prodejnu zmrzliny Ostrá.“
Žadatelkaseznámila přítomné se žádostí o stanovisko obce Ostrá k podnikatelskému záměru
„Změna objektu na p.č. 364/2 na prodejnu zmrzliny Ostrá“. Zastupitelé již před jednáním měli
možnost nahlédnout do projektové dokumentace. Vyjádření ostatních sousedů manželé Kalátovi
zatím písemně nemají, ale ústně je přislíbeno kladné stanovisko.
Host p. Pohorská uvádí, že záměr je nevhodný z důvodu bezpečnosti. Bojí se o víkendu znásobení
provozu v ulici vedle objektu a navrhuje (v dobrém) zvážit jiný podnikatelský záměr. Starostka
obce připomíná, že obec nemůže „diktovat“ občanům, v jaké oblasti mají podnikat, o bezpečnosti
není přesvědčena. Všichni zastupitelé vyjádřili svá stanoviska k tomuto bodu, někteří se obávají
bezpečnosti, jiní jsou přesvědčení, že výjezd z ulice u budoucí prodejny není nijak výjimečně
nebezpečný, tzv. bez mrtvých bodů.
Návrh usnesení č. 9/29: Zastupitelstvo obce nemá námitek k podnikatelskému záměru“ Změna
objektu na p.č. 364/2 na prodejnu zmrzliny Ostrá.“
Hlasování: Pro 4 (K. Čápová, V. Vokál, J. Pudil, J. Čenský), Proti 0, Zdržel 3 (J. Kaucká, M. Crha,
J. Effenbergerová)
ZO usnesení č. 9/29 schvaluje většinou hlasů přítomných zastupitelů.
10. Rozpočtové opatření č. 4/2017.
Účetní obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č.4.
Rozpočtovým opatřením se navyšuje paragraf 2321 (kanalizace) z důvodu vyšších záloh na
čerpacích stanicích – kanalizace II. etapa. Další změny se týkají pouze položek v rámci paragrafů.
Návrh usnesení č. 10/29: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.4/2017.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 10/29 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.

11. Informace o aktualizaci karty obce Ostrá na webových stránkách Středočeského kraje – Plán
rozvoje vodovodů a kanalizací pro území Středočeského kraje.
Vzhledem k dokončení kanalizace v Ostré a plánovanému vybudování vodovodu ve Šnepově
informovala starostka obce přítomné, že je nutné zaktualizovat kartu obce Ostrá na stránkách
Středočeského kraje v tzv. Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací.
Zastupitelé měli možnost vznést k aktualizaci připomínky.
Zastupitel V. Vokál požaduje do odstavce Vodovody a zásobování pitnou vodou ve Šnepově přidat v
prvním odstavci …...každým rokem s ohledem na sucho vody v podzemních pramenech ubývá,
kvalita vody je v neuspokojivém stavu. Voda je znehodnocena zemědělskou výrobou, obsahuje velké
množství dusičnanů a dalších látek nevhodných k užívání obyvatelstvem.
Ostatní zastupitelé - bez připomínek.
ZO bere tuto informaci na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
12. Schválení vyhlášení průzkumu trhu : Administrace podání žádosti obce Ostrá o dotaci u MZe –
investiční akce - „Vodovod ve Šnepově“.
Starostka obce informovala přítomné o aktuálním dění k akci „Vodovod ve Šnepově“. Stavební
povolení k realizaci je již připraveno. K poslednímu srpnu může obec podat žádost o dotaci na
MZE. Pro zpracování a administraci žádosti lze využít poradenskou firmu, kterou je nutné nalézt
formou průzkumu trhu. Vzhledem ke stupni přípravy projektu je možné zpracovat žádost
samostatně. Tím obec ušetří nemalé peníze obecnímu rozpočtu.
Návrh usnesení č.12a/29: ZO schvaluje vyhlášení průzkumu trhu Administrace podání žádosti
obce Ostrá o dotaci u MZe – investiční akce - „Vodovod ve Šnepově“.
Hlasování: Pro 0, Proti 7, Zdržel 0
ZO usnesení č. 12a/29 neschvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
Návrh usnesení č.12b/29: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci k akci „Vodovod ve Šnepově“ na
MZe obcí Ostrá a pověřuje starostku obce všemi úkony s tímto spojenými.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 12b/29 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
13. Informace o možnosti podání žádosti o dotaci na MŽP z Národního programu ŽP - 11. výzva
„Domovní čistírny odpadních vod“ (pro část obce Ostrá – Šnepov).
Starostka obce informovala přítomné o vyhlášené Výzvě č. 11/2016, prioritní oblast VODA,
podoblast Čistota povrchových a podzemních vod, podporované aktivity DOMÁCÍ ČISTÍRNY
ODPADNÍCH VOD.
Žádost je nutné podat do 30.11. 2017. Přípravu dokumentů k podání žádosti zajistí starostka obce.
ZO bere tuto informaci na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
14. Schválení Kanalizačního řádu obce Ostrá – aktualizace.
Vzhledem k dokončení kanalizace v Ostré bylo nutné provést aktualizaci kanalizačního řádu obce .

Návrh usnesení č.14/29: Zastupitelstvo obce schvaluje Kanalizační řád obce Ostrá – 1. aktualizace.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 14/29 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
15. Schválení aktualizace Povodňového plánu pro obec Ostrá, Šnepov.
Povodňový plán byl schválen zastupitelstvem na roky 2015, 2016.
Pro roky 2017 a 2018 byla aktualizována jména, ověřena spolupráce firem a kontaktní telefony.
Návrh usnesení č.15/29: Zastupitelstvo obce schvaluje Povodňový plán obce Ostrá, Šnepov –
2017, 2018.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 15/29 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
16. Oprava místních komunikací – II. Etapa.
Ve II. Etapě bude opravena
 ulice od křížku k lesu
 místní komunikace „Na Vršku“
 ulice p.č.878/14 (po vybudování vodovodu).
Po získání cenové nabídky, pokud bude třeba, na příštím jednání bude schváleno k této akci
rozpočtové opatření.
Návrh usnesení č.16/29: Zastupitelstvo obce schvaluje II.etapu opravy místních komunikací a
pověřuje starostku obce zajištěním cenové nabídky a všemi úkony s tímto spojenými.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 16/29 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
17. Informace o předání Koncepční studie pro místo a krajinu v obci Ostrá .
Starostka obce informovala přítomné o zpracování a předání Koncepční studie pro místo a krajinu v
obci Ostrá.
Koncepční studie je na OÚ v listinné podobě a také na www.ostra.cz (přidáno k ÚP a do odkazu
mapy a plány).
ZO bere tuto informaci na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
18. Různé
a) Žádost o výjimku z nočního klidu – manželé Kalátovi
ZO projednalo žádost o udělení výjimky z nočního klidu na den 22.7. - 23.7. 2017 do 3:00 na

zahradě domu č.p. 208.
Návrh usnesení č. 18a/29: ZO schvaluje žádost o udělení výjimky z nočního klidu do 1:00 hod s
podmínkou informování o akci majitele nemovitostí, které se nachází v blízkosti pořádané akce.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 18a/29 schvaluje.

b) Žádost o výjimku z nočního klidu – p. O. Vála
ZO projednalo žádost o udělení výjimky z nočního klidu pro pořádání firemního posezení
spojeného s reprodukovanou hudbou u kiosku u jezera Ostrá dne 14.6. 2017 od 18:00 – 00:00.
Návrh usnesení č. 18b/29: ZO schvaluje žádost o udělení výjimky z nočního klidu do 0:00 hod s
podmínkou informování o akci majitele nemovitostí, které se nachází v blízkosti pořádané akce.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 18b/29 schvaluje.

c) Žádost o výjimku z nočního klidu – p. Effenberger
ZO projednalo žádost o udělení výjimky z nočního klidu z důvodu pořádání svatby v místním
hostinci dne 7.7. 2017 do 1:00 hod.
Návrh usnesení č. 18c/29: ZO schvaluje žádost o udělení výjimky z nočního klidu do 1:00 hod s
podmínkou informování o akci majitele nemovitostí , které se nachází v blízkosti pořádané akce.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 18b/29 schvaluje.

d) Informace k VŘ SKO/016/20177 - UZSVM
Obec Ostrá podala nabídku na koupi pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původní katastr
(PK) č. 874 o výměře 10.743 m2 v rámci výběrového řízení SKO/016/2017, které zveřejnil
ÚZSVM . Starostka obce se zastupitele V. Vokálem se zúčastnili tohoto VŘ. Nabídka obce Ostrá
nebyla v tomto VŘ vyhodnocena jako nejvhodnější.
ZO bere tuto informaci na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
e) Minigrant 2017 – Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o. - „STROMY“
Místostarosta J. Čenský informoval přítomné o získání dotace ve výši 36.000,- Kč pro obec, o níž
požádal na výsadbu dalších ovocných stromů v obci. Bližší podmínky mu budou sděleny v
nejbližších dnech.
ZO bere tuto informaci na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
f) Informace k dofinancování akce „Doplnění kanalizace v obci Ostrá – etapa II.“ ze strany StČ.
Kraje
Individuální účelová dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního
prostředí a zemědělství na vodohospodářskou infrastrukturu schválená usnesením č. 11722/2016/ZK ze dne 25.4. 2016 nebude v letošním roce obci Ostrá vyplacena. Obec se nachází na
47.místě pořadníku. Na „řadu“ se obec dostane pravděpodobně až v roce 2018.
ZO bere tuto informaci na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.

g) Linka bezpečí – Žádost o finanční dar
Starostka obce seznámila přítomné se žádostí Linky bezpečí , z.s. o finanční podporu.
Návrh usnesení č. 18g/29: Zastupitelstvo schvaluje finanční dar na provoz Linky bezpečí, z.s. ve
výši 3.000 Kč a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy a všemi úkony s tímto spojenými.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 18g/29 schvaluje.

Před ukončením jednání zastupitelstva obce žádá host, paní Pohorská, o slovo a vyzývá jmenovitě
zastupitele p. Vokála a p. Čenského, že mohou jednání před ukončením opustit. Tito tak neučinili.
Následně paní Pohorská žádá o výslovné uvedení do zápisu ze zasedání jmenovitě, kdo jak hlasoval
k bodu jednání č. 9 a chce přidat do zápisu svou připomínku k bodu 9:
Jako občan Ostré, bydlící v blízkosti budoucí prodejny, nesouhlasí s usnesením č. 9/29 z důvodu
dopravní bezpečnosti výjezdu z ulice a zatížení ulice auty a s navýšeným provozem.
Starostka ubezpečila paní Pohorskou, že pokud hlasování není jednomyslné, pak se do zápisu vždy
uvádí přehled hlasování jednotlivých zastupitelů. Stejně tak se zaznamenávají připomínky hostů –
viz bod 9 tohoto zápisu.
Další body hosta již nebyly na schváleném programu 29. veřejného jednání ZO Ostrá.
Zasedání ukončeno : 20:53
Zápis vyhotoven dne: 12.6. 2017
Zápis ověřen: 13.6. 2017
Termín příštího jednání : 22.6. 2017

Přílohy k zápisu:
P1
P2
P3
P4
P5.
P6
P7
P8
P9
P10

Kopie návrhu na rozdělení hospodářského výsledku MŠ Ostrá za rok 2016.
Kopie Žádosti o schválení záměru„Vnitroareálová přípojka VN Ostrá 215 – Ostrá 105“ - včetně zřízení věcného
břemene služebnosti – p.č. PK 1561/1 v k.ú. Ostrá.
Kopie Žádosti o stanovisko obce Ostrá k podnikatelskému záměru „Změna objektu na p.č. 364/2 na prodejnu
zmrzliny Ostrá.“
Rozpočtové opatření č. 4/2017.
Kanalizační řád obce Ostrá – aktualizace.
Povodňový plánu na rok 2017, 2018 pro obec Ostrá, Šnepov.
Kopie Žádosti o výjimku z nočního klidu – manželé Kalátovi.
Kopie Žádosti o výjimku z nočního klidu – p. O. Vála.
Kopie Žádosti o výjimku z nočního klidu – p. Effenberger.
Kopie Žádost o finanční dar Lince bezpečí z.s.

Ověřili:
K. Čápová
Ing. J. Čenská

Mgr. Jana Kaucká
starostka obce

