Zápis z 31. veřejného jednání ZO Ostrá dne 22.8. 2017 na OÚ Ostrá
Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Kateřina Čápová , Ing. J.
Čenský, J. Pudil
Omluveni: M. Crha
Hosté: -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 od 11.8 2017. Současně byla tato informace zveřejněna na elektronické úřední desce.
1. Schválení programu jednání.
Starostka oproti zveřejněnému programu navrhla tyto změny:
přidány body:
do Různého zařazeny body:
a) Informace o kontrole finančního výboru ZO v MŠ Ostrá
b) Kulturní a společenský život v obci (Pohádkový les – 10.9., Vítání občánků - 5.10., Posvícenská zábava – 3.11.)
c) Příprava rozpočtu na rok 2018.
d) Rozpočtové opatření č.6

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

Program byl schválen.

Schválený program:
2. Schválení zapisovatele.
3. Schválení ověřovatelů zápisu.
4. Kontrola zápisu č. 30.
5. Informace IDSK o zřízení nepřímého autobusového spojení z Ostré do Milovic na stávajících linkách 480 a 497.
6. Žádost IDSK o spolufinancování nového autobusového spojení z Ostré do Milovic v roce 2018.
7. Schválení Darovací smlouvy mezi Nadačním fondem Veolia (IČO: 27068102) a obcí Ostrá. ( Minigrant 2017 –
„Ostrá – STROMY“).
8. Schválení výjimky z nejvyššího počtu dětí v MŠ Ostrá pro školní rok 2017/2018.
9. Schválení aktualizace Provozního řádu ČOV Ostrá
10. Cenový průzkum trhu - doplnění herních prvků na hřiště v Ostré a ve Šnepově.
11. Cenový průzkum trhu - „Zajištění archeologického dohledu při realizaci akce „Vodovod ve Šnepově“.
12. Cenový průzkum trhu - „Studie proveditelnosti – rekonstrukce místních komunikací v obci Ostrá“

13. Schválení vyhlášení záměru na směnu pozemků. (Směnu části pozemku p.č. 1608/39 (800m2) v k.ú. Ostrá ve
vlastnictví obce Ostrá za část pozemku p.č. PK 189/14 (800m2) v k.ú. Ostrá ve vlastnictví Povodí Labe, s.p.)
14. Žádost Povodí Labe s.p. o stanovisko k provedení stavby „Labe, Ostrá, obnova napojení odstaveného ramene
Doubka“.
15. Žádost Povodí Labe s.p. k uložení vytěženého sedimentu z tůně Doubka na p.č. KN 488 k.ú. Ostrá.
16. Schválení Smlouvy o převzetí kalu z ČOV Ostrá do zařízení „Kompostárna Hořátev“ (IČO: 67755046).
17. Výsledek veřejnoprávní kontroly PO MŠ Ostrá za rok 2016.
18. Informace k akci „Vodovod ve Šnepově“.
19. Informace k akci „ Doplnění vodovodu v Ostré“.
20. Bezpečnost v obci
21. Různé
a) Informace o kontrole finančního výboru ZO v MŠ Ostrá
b) Kulturní a společenský život v obci (Pohádkový les, Vítání občánků, Posvícenská zábava)
c) Příprava rozpočtu na rok 2018.
d) Rozpočtové opatření č.6

2. Schválení zapisovatele.
Návrh usnesení č. 2/31: ZO schvaluje zapisovatelem R. Pilařovou.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 2/31 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
3. Schválení ověřovatelů zápisu.
Návrh usnesení č. 3/31: ZO schvaluje ověřovatele zápisu: J. Pudil, J. Effenbergerová
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 3/31 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
4. Kontrola zápisu č. 30
Zápis z minulého jednání zastupitelstva obce byl vyvěšen od 29.6. 2017 do 26.7. 2017 na úřední
desce obce Ostrá.
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Paní starostka konstatovala, že považuje zápis č.30 za ověřený .
ZO bere tuto skutečnost na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.

5. Informace IDSK o zřízení nepřímého autobusového spojení z Ostré do Milovic na stávajících
linkách 480 a 497 + nové zastávky Lipová, Poliklinika a Letců R.A.F.

Linka 480 bude zkrácena do trasy Lysá nad Labem - Kostomlaty nad Labem.
V úseku Nymburk - Kostomlaty nad Labem budou všechny spoje linky 480 nově převedeny na
linku 497, která v oblasti Nymburka pojede nově přes zastávky Lipová, Poliklinika a Letců R.A.F.,
čímž bude zajištěno požadované spojení dotčených obcí na trase s nemocničními a školními
zařízeními v Nymburku. Ranní školní spoj od Lysé nad Labem na lince 480 s příjezdem do
Kostomlat nad Labem v 7:15 hod. bude pokračovat přímo do Nymburka s tím, že z Kostomlat
bude veden jako spoj linky 497 (přímý vůz).
Na základě požadavku obce Stratov pro zajištění přímého spojení s Milovicemi bude od 3. září
2017 v pracovní dny spoj linky 480 od Lysé nad Labem s příjezdem do Kostomlat nad Labem v
8:30 hod. nadále veden jako spoj linky 497 do Milovic přímým vozem. Na lince 497 se zřizují dva
nové spoje v trase Milovice - Kostomlaty nad Labem s odjezdem v 10:25 hod. a 12:25 hod.,
které budou oba následně z Kostomlat nad Labem vedeny jako linka 480 do Lysé nad Labem bez
nutnosti přestupu. Díky tomuto opatření vzniká nový spoj na lince 480 v trase Kostomlaty nad
Labem - Lysá nad Labem s odjezdem ve 12:50 hod., který v tomto směru vyplní 4 hod. mezeru
mezi spoji a nabídne tak cestujícím v dopoledním období interval 120 min.
Pro zlepšení orientace cestujících bude upraven název zastávky Kostomlaty nad Labem, prodejna
na výstižnější název Kostomlaty nad Labem, žel. st.
ZO bere tuto skutečnost na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
6. Žádost IDSK o spolufinancování nového autobusového spojení z Ostré do Milovic v roce 2018.
Obci byla předložena finanční bilance, v níž jsou vyčísleny vícenáklady související s požadavkem
obcí Stratova na spojení do Milovic.
Financování provozu tohoto nového spojení od 3.9. 2017 do 31.12. 2017 bude zajišťovat Krajský
úřad. Od 1.1. 2018 by se obec Ostrá, Stratov a Kostomlaty n.L. podílely 50% náklady, zbývajících
50% by bylo hrazeno Středočeským krajem
Návrh usnesení č. 6/31: ZO Ostrá schvaluje spolufinancování nově zřízeného nepřímého spoje do
Milovic na rok 2018 v předložené výši.
Hlasování: Pro 0, Proti 6, Zdržel 0
ZO usnesení č. 6/31 neschvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
ZO pověřuje starostku obce, aby oslovila Město Městec Králové, které zajišťuje administrativu
veřejné dopravy na Nymbursku s dotazem na zařazení do celkového systému, jež je financován
solidárním způsobem podle počtu obyvatel a nikoli navrženou přímou platbou obce nebo obcí a
zároveň písemným kontaktováním zástupce IDSK s žádostí o monitorování využití nově zřízeného
spoje.
7. Schválení Darovací smlouvy mezi Nadačním fondem Veolia (IČO: 27068102) a obcí Ostrá.
(Minigrant 2017 – „Ostrá – STROMY“).
Finanční podpora 36 000,- Kč k miniprojektu „Ostrá- STROMY“ byla schválena správní radou v
květnu 2017. Peníze budou použity výsadbu dalších ovocných stromů podél místní komunikace od
OÚ k Labi.
Návrh usnesení č.7/31: ZO schvaluje Darovací smlouvu mezi Nadačním fondem Veolia se sídlem

Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00, Praha 1; IČO: 27068102 a obcí Ostrá, Ostrá 172, Lysá
nad Labem, 289 22; IČO: 00239585 a pověřuje starostku obce jejím podpisem a všemi úkony s
tímto spojenými.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 7/31 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
8. Schválení výjimky z nejvyššího počtu dětí v MŠ Ostrá pro školní rok 2017/2018.
Starostka obce předložila k projednání žádost paní ředitelky MŠ Ostrá č.j. 619/17 ze dne 11.8. 2017
o schválení výjímky z nejvyššího počtu dětí pro školní rok 2017/2018 do počtu 28 dětí.
ZO projednalo žádost paní ředitelky a starostka obce navrhla následující usnesení.
Návrh usnesení č. 8/31: ZO schvaluje výjimku z nejvyššího počtu dětí pro školní rok 2017/2018
do počtu 28 dětí.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 8/31 schvaluje.

ZO usnesení č. 8/31 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
9. Schválení aktualizace Provozního řádu ČOV Ostrá.
Starostka obce předložila přítomným aktualizovaný Provozní řád ČOV.
V souvislosti s aktualizací kanalizačního řádu obce dochází k aktualizaci Provozního řádu ČOV.
Aktualizace proběhla ve spolupráci obce Ostrá a firmy Hydrotech s.r.o. Modřice.
Návrh usnesení č. 9/31: ZO schvaluje aktualizaci Provozního řádu ČOV.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 9/31 schvaluje.

ZO usnesení č. 9/31 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
10. Cenový průzkum trhu - doplnění herních prvků na hřiště v Ostré a ve Šnepově.
Na základě návrhu starostky obce a souhlasu všech zastupitelů (pracovní“porada“ vedená
elektronickou cestou) byly osloveny tři firmy, které následně podaly své nabídky.
01

č.j. 601/17 4.8. 2017 Hřiště.cz, s.r.o., Příkop 838/2, Brno, 6150 00

425.920,- Kč včetně DPH

02

č.j. 602/17 4.8.2017

366.424,- Kč včetně DPH

03

č.j. 605/17 7.8. 2017 TR Antoš s.r.o., Na Perchtě 1631, Turnov, 511 01

Bonita Group Service s.r.o., Koráb 131, Tišnov, 666 01

261.606- Kč včetně DPH

Na základě podané cenové nabídky a dobré zkušenosti s firmou po přidělení dotace od MMR v roce
2015 (akce „Obecní hřiště v Ostré“) navrhuje starostka obce následující usnesení:
Návrh usnesení č. 10/31:
ZO schvaluje firmu TR Antoš jako dodavatele herních prvků na hřiště v Ostré a ve Šnepově za cenu
261.606 Kč včetně DPH a pověřuje starostku obce všemi úkony s tímto spojenými.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 10/31 schvaluje.

ZO usnesení č. 10/31 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.

11. Cenový průzkum trhu - „Zajištění archeologického dohledu při realizaci akce „Vodovod ve
Šnepově“.
Dne 22.6. 2017 usnesením 11/30 ZO schválilo zahájení průzkumu trhu „Zajištění archeologického
dohledu při realizaci akce „Vodovod ve Šnepově“. Na základě této skutečnosti byly osloveny 11.7.
2017 následující firmy:
ARCHEOCENTRUM – Institut pro archeologii a památkovou péči středních Čech, o.p.s, Malátova 395/13, Praha –
Smíchov, 150 00
ARCHAIA o.p.s., Truhlářská 20/1119, Praha – Nové Město, 110 00
PUEBLO – archeologická společnost, o.p.s., Podjavorinské 1601/8, Praha 11, 149 00
Nabídku poslaly firmy:
01 č.j. 548/17
12.7. 2017 PUEBLO – archeologická společnost, o.p.s., Podjavorinské 1601/8, Praha 11, 149 00
v případě pozitivního archeologického zjištění
max částka 100.000 s DPH (lze vyčíslit velmi obtížně)
v případě negativního archeologického zjištění nepřesáhne
20.700,- Kč bez DPH
(25.047,60 Kč s DPH)
Firma Pueblo byla dne 15.8. 2017 vyzvána telefonicky k doplnění nabídky o cenu v případě pozitivního
archeologického zjištění.
02 č.j. 549/17
12.7. 2017 ARCHAIA o.p.s., Truhlářská 20/1119, Praha – Nové Město, 110 00
v případě pozitivního archeologického zjištění
46.740,-Kč bez DPH
(56.555,40 Kč s DPH)
v případě negativního archeologického zjištění
17.460,- Kč bez DPH
(21.126,60 Kč s DPH)

Po prostudování podaných nabídek, zkušeností s firmou při akci „Doplnění kanalizace v Ostré,
etapa II“ navrhuje starostka obce následující usnesení
Návrh usnesení č. 11/31:
ZO schvaluje firmu PUEBLO – archeologická společnost, o.p.s., Podjavorinské 1601/8, Praha 11,
149 00 na zajištění archeologického dohledu k akci „Vodovod ve Šnepově“ za cenu 25.047,60
včetně DPH a pověřuje starostku obce všemi úkony s tímto spojenými.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 11/31 schvaluje.

ZO usnesení č. 11/31 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.

12. Cenový průzkum trhu - „Studie proveditelnosti – rekonstrukce místních komunikací v obci
Ostrá“
Dne 28.2. 2017 usnesením 5b/26 ZO schválilo zahájení průzkumu trhu „Studie proveditelnosti –
rekonstrukce místních komunikací v obci Ostrá“. Průzkum trhu byl zahájen 14.6. 2017, osloveni
byli:
Ing. T. Rak, Truhlářská 264/22, Hradec Králové
Lucida s.r.o. - projekce a inženýrská činnost, M. Cibulkové 34, Praha4
Ing. T. Erber, Profesionálové,a.s., Haškova 1714/3, Hradec Králové
Ing. Z. Fiedler, Ostrá 217, Lysá nad Labem, 289 22

Nabídku poslali:
01
02

č.j. 540/17
č.j. 617/17

11.7. 2017 Ing. Z. Fiedler, Ostrá 217, Lysá n.L., 289 22
20.7. 2017 Ing. T. Erber, Haškova 1714/3, Hradec Králové

45.000,- Kč bez DPH,
79.000,- Kč bez DPH,

54.450,- Kč s DPH
95.560,- Kč s DPH

Na základě podaných nabídek a po jejich prostudování všemi zastupiteli navrhuje starostka obce
následující usnesení:
Návrh usnesení č. 12/31:

ZO schvaluje firmu Ing. Z. Fiedler, Ostrá 217, Lysá n.L. na vyhotovení Studie proveditelnosti –
rekonstrukce místních komunikací v obci Ostrá za cenu 54.450.- Kč včetně DPH a pověřuje
místostarostu obce všemi úkony s tímto spojenými.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 12/31 schvaluje.

ZO usnesení č. 12/31 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
13. Schválení vyhlášení záměru na směnu pozemků. (Směnu části pozemku p.č. 1608/39 (800m2) v
k.ú. Ostrá ve vlastnictví obce Ostrá za část pozemku p.č. PK 189/14 (800m2) v k.ú. Ostrá ve
vlastnictví Povodí Labe, s.p.)
V rámci přípravy akce „ Obnova napojení odstavného ramene Doubka“ se připravuje
majetkoprávní vypořádání pozemků. Většina dotčených pozemků trvalého záboru je v současnosti
ve vlastnictví správce toku – Povodí Labe s.p.. Trvalý zábor z technických důvodů zasahuje 800m2
do parcely PK 1608/39 ve vlastnictví obce Ostrá.
Povodí Labe s.p. požádalo obec o prodej části PK 1608/39. V této věci zahájila starostka obce
jednání. Jeho výsledkem je návrh na směnu pozemků.
Na základě výše zmíněného navrhuje starostka obce následující usnesení:
Návrh usnesení č. 13/31: ZO schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků p.č. 1608/39 (800m2)
v k.ú. Ostrá ve vlastnictví obce Ostrá za část pozemku p.č. PK 189/14 (800m2) v k.ú. Ostrá ve
vlastnictví Povodí Labe, s.p.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 13/31 schvaluje.

ZO usnesení č. 13/31 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
14. Žádost Povodí Labe s.p. o stanovisko k provedení stavby „O bnova napojení odstaveného
ramene Doubka“.
Zastupitelé byli seznámeni s protokolem z ústního jednání ze dne 1.8. 2017.
Závěr z jednání:
* je třeba vyřešit majetkové vypořádání ( obce Ostrá a Povodí) - na tom se již pracuje, viz.
bod 13
* zdůvodnit , proč zůstává stávající mostek (velké náklady na rozbourání,..... k něčemu
bude stávající mostek v budoucnu užitečný) – Povodí Labe s.p.
* ŽP Lysá povolí pokácení dubu a dvojkmenu olše + odstranění asi 410 m2 křoví
* pokud vyjdou dobře rozbory sedimentu, bude vytěženo cca 100m2, bude třeba společně s
obcí hledat vhodné místo, kam s ním– rozbory jsou přílohou zápisu
* v době vegetačního klidu se bude vše připravovat, do června 2018 budou pohromadě
veškerá uzemní rozhodnutí a stavební povolení a září, říjen 2018 realizace
Návrh usnesení č. 14/31: ZO schvaluje návrh Smlouvy o právu provést stavbu mezi: Povodí Labe ,
s.p., V. Nejedlého 951, Hradec |Králové, 500 03, IČO: 70890005 a obcí Ostrá, Ostrá 172, Lysá n.L.,
289 22, IČO: 00239585 a pověřuje starostku obce všemi úkony s tímto spojenými.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 14/31 schvaluje.

ZO usnesení č. 14/31 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
15. Žádost Povodí Labe s.p. k uložení vytěženého sedimentu z tůně Doubka na p.č. KN 488 v k.ú.

Ostrá.
Starostka obce předložila přítomným zastupitelům Hodnocení vzorku sedimentu ze slepého ramene
Doubka. Vzorky byly odebírány 3.7. 2017. Podle závěrů protokolu se jedná o sediment s
přirozeným obsahem sledovaných ukazatelů. Využití tohoto materiálu k terénním úpravám je
možné.
Na základě pečlivého prostudování dodaných podkladů od Povodí Labe s.p. a Protokolu z místního
šetření dne 1.8. 2017 na místě realizace akce.
Návrh usnesení č. 15/31: ZO schvaluje uložení vytěženého sedimentu z tůně Doubka na p.č. KN
488 v k.ú. Ostrá. Souhlasné stanovisko obce Ostrá je podmíněno kladným stanoviskem MěÚ Lysá –
ŽP, tj. splněním všech podmínek pro uložení sedimentu na povrchu terénu, případně kladným
stanoviskem MěÚ Lysá – stavební odbor. Přesné umístění sedimentu a jeho mocnost na p.č. 488 v
k.ú. Ostrá bude konzultována s vedením obce. Obec požaduje zachování pláže na p.č. 488 v k.ú.
Ostrá a přítomnost vedení obce při předávání staveniště
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 15/31 schvaluje.

ZO usnesení č. 15/31 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
16. Schválení Smlouvy o převzetí kalu z ČOV Ostrá do zařízení „Kompostárna Hořátev“ (IČO:
67755046).
Návrh usnesení č. 16/31 : ZO schvaluje návrh Smlouvy o převzetí kalu z ČOV Ostrá do zařízení
„Kompostárna Hořátev“ (IČO: 67755046) a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy a
všemi úkony s tímto spojenými.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 16/31 schvaluje.

ZO usnesení č. 16/31 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
17. Výsledek veřejnosprávní kontroly PO MŠ Ostrá za rok 2016
Kontrola byla provedena dne 29.6. 2017.
Kontrolovány byly tyto oblasti: 1. Inventarizace majetku k 31.12. 2016, 2. Vnitřní směrnice k
31.12. 2016, 3. Vedení účetnictví a účetní doklady za rok 2016, 4. Rozpočet a dotace k 31.12. 2016,
5. Rozdělení hospodářského výsledku a fondů k 31.12. 2016, 6. Účtování na podrozvahových
účtech a nakládání s majetkem zřizovatele, 7. Hospodářská činnost a přiznání k dani z příjmu
právnických osob.
V žádné z kontrolovaných oblastí nebyly zjištěny nedostatky, vše bylo kontrole řádně předloženo.
ZO bere výsledek veřejnosprávní kontroly PO MŠ Ostrá na vědomí všemi hlasy přítomných
zastupitelů.
18. Informace k akci „Vodovod ve Šnepově“
Do konce týdne bude obec Ostrá podávat žádost na MZe žádost o dotaci na realizaci akce.
ZO bere tuto informaci vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.

19. Informace k akci „ Doplnění vodovodu v Ostré“
Obec Ostrá čekají ještě dvě řízení – územní a vodoprávní, na každé řízení je nutné počítat se dvěma
měsíci (projednání a nabytí právní moci), tj. realizace stavby se posunuje na jaro 2018.
ZO bere tuto informaci vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
20. Bezpečnost v obci
a) Zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací
Starostka obce informovala přítomné o jednání se SŽDC o zabezpečení křížení žel. Dráhy s
pozemní komunikací. Výsledkem jednání je osazení přejezdovým zabezpečovacím zařízením
světelného typu PZS 3ZBI s doplněním o pozitivní signalizaci a závorová břevna u přejezdů P3605,
P3607.
ZO bere tuto informaci na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
b) Místní úprava provozu – umístění ukazatelů okamžité rychlosti
Na veřejném jednání dne 22.6. otevřela starostka obce diskusi k umístění ukazatelů rychlosti při
vjezdech do obce z Lysé a od směru ze Šnepova. Starostka zjišťovala náklady spojené s pořízením a
provozní náklady.
Po dlouhé diskuzi bylo navrženo následující usnesení:
Návrh usnesení č. 20b: ZO schvaluje nákup kamerového systému dle cenové nabídky ze dne 17.8.
2017 od firmy BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o., Vyšehradská 1349/2, Praha 2 – Nové Město a nákup
cedulí úsekové měření rychlosti.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 20b/31 schvaluje.

ZO usnesení č. 20b/31 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
c) Návrh na vybudování dalšího zpomalovacího pruhu na místní komunikaci v úseku od MŠ Ostrá k
místnímu hostinci.
Zastupitelka K. Čápová navrhla vybudování dalšího zpomalovacího pruhu na místní komunikaci v
úseku od MŠ k místnímu hostinci. Starostka obce pověřila zastupitele V. Vokála prověřením této
možnosti u PČR.
21. Různé
a) Informace o kontrole finančního výboru ZO v MŠ Ostrá
Přítomní byli seznámeni s Protokolem o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě.
Kontrola proběhla ve dnech 11.7. - 12.7. 2017. Kontrolovány byly tyto oblasti: 1. Inventarizace
majetku k 31.12. 2016, 2. Vnitřní směrnice k 31.12. 2016, 3. Vedení účetnictví a účetní doklady za
rok 2016, 4. Rozpočet a dotace k 31.12. 2016, 5. Rozdělení hospodářského výsledku a fondů k
31.12. 2016, 6. Účtování na podrozvahových účtech a nakládání s majetkem zřizovatele, 7.
Hospodářská činnost a přiznání k dani z příjmu právnických osob.
V žádné z kontrolovaných oblastí nebyly zjištěny nedostatky.

ZO bere tuto informaci na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
b) Kulturní a společenský život v obci
10.9., 14:00 Pohádkový les
5.10.
Vítání občánků – čas bude upřesněn
3.11, 20:00
Posvícenská zábava
Přítomní probrali důležité organizační záležitosti týkající se zejména zářijové akce.
c) Příprava rozpočtu na rok 2018.
Starostka obce informovala přítomné o přípravě rozpočtu na rok 2018 a zastupitelé byli vyzváni
k předkládání návrhů akcí pro zahrnutí do rozpočtu do říjnového jednání ZO, kdy bude připraven
první návrh rozpočtu na rok 2018.
ZO bere tuto informaci na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
d) Rozpočtové opatření č.6
Rozpočtové opatření bylo schváleno starostkou (dle Usnesení č.7/26 ze dne 28.2. 2017) obce dne
3.7. 2017. Týká se úpravy položek v rámci paragrafu.
ZO bere tuto informaci na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.

Zasedání ukončeno ve 20:47.
Zápis vyhotoven dne 23.8. 2017
Termín příštího jednání ZO: 12.10. 2017

Přílohy k zápisu:
P1
P2

Kopie návrhu Darovací smlouvy mezi Nadačním fondem Veolia (IČO: 27068102) a obcí Ostrá. (Minigrant
2017 – „Ostrá – STROMY“).
Kopie Provozního řádu ČOV Ostrá.

P3

Vyhlášení záměru na směnu pozemků. (Směnu části pozemku p.č. 1608/39 (800m2) v k.ú. Ostrá ve vlastnictví
obce Ostrá za část pozemku p.č. PK 189/14 (800m2) v k.ú. Ostrá ve vlastnictví Povodí Labe, s.p.)

P4

Kopie návrhu Smlouvy o převzetí kalu z ČOV Ostrá do zařízení „Kompostárna Hořátev“ (IČO: 67755046).

P5

Kopie Protokolu z Veřejnosprávní kontroly PO MŠ Ostrá za rok 2016 z června 2017

P6

Rozpočtové opatření č.6

Ověřili:
J. Pudil
J. Effenbergerová

Mgr. Jana Kaucká
starostka obce

