Zápis z 33. veřejného jednání ZO Ostrá dne 2.11. 2017 na OÚ Ostrá
Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. J. Čenský, J. Pudil, M.
Crha
Omluveni: K. Čápová
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. 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 12.10 2017. Současně byla tato informace zveřejněna na elektronické úřední desce.
1. Schválení programu jednání.
Starostka oproti zveřejněnému programu navrhla tyto změny:
přidány body
8. Schválení předčasného splacení úvěru u KB.
9. Schválení podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti rámci VPP .
10. Ukončení Smlouvy o pronájmu kiosku u jezera – p. O. Vála
11. Různé
- zábava, lamp. průvod
Přítomní členové zastupitelstva přistoupili ke schválení programu jednání.
Hlasování: Pro 6 Proti 0, Zdržel 0

Program byl schválen.

Schválený program:
1.
2.Schválení zapisovatele.
3.Schválení ověřovatelů zápisu.
4.Kontrola zápisu č. 32.
5.Žádost o schválení dokumentu „Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy“ k akci
„ Rozšíření dodávky energií pro skleníky Ostrá II“ (žadatel: firma RAYO ENGINEERING,
s.r.o.)
6.Žádost o prodej části obecního pozemku v k.ú. Ostrá p.č. 1052/1 (PK 1154/33) a p.č.709/1 o
celkové rozloze 39m2 v chatové oblasti Buda na základě vyhlášeného záměru.
7.Žádost o finanční příspěvek na činnost dobrovolné organizace zdravotně postižených – ZO
SPCCH p.s. Lysá nad Labem.
8.Schválení předčasného splacení úvěru u KB.
9.Schválení podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti rámci VPP .
10.Ukončení Smlouvy o pronájmu kiosku u jezera – p. O. Vála
11.Různé

2. Schválení zapisovatele.
Návrh usnesení č. 2/33: ZO schvaluje zapisovatelem J. Kauckou
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 2/33 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
3. Schválení ověřovatelů zápisu.
Návrh usnesení č. 3/33: ZO schvaluje ověřovatele zápisu: J. Effenbergerová, M. Crha
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 3/33 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
4. Kontrola zápisu č. 32
Zápis z minulého jednání zastupitelstva obce byl vyvěšen od 18.10. 2017 do 1.11. 2017 na úřední
desce obce Ostrá.
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Paní starostka konstatovala, že považuje zápis č.32 za ověřený .
ZO bere tuto skutečnost na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
5. Žádost o schválení dokumentu „Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy“ k akci
„ Rozšíření dodávky energií pro skleníky Ostrá II“ (žadatel: firma RAYO ENGINEERING, s.r.o.)
Pan I. Popelář předložil přítomným zastupitelům Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy. Žádost k
vydání povolení ke změně stavby před dokončením byla podána na SÚ MěÚ Lysá nad Labem dne
20.9. 2017, obec Ostrá již projednávala tuto žádost na 32. jednání dne 12.10. 2017, kde nebylo
přijato žádné usnesení v této věci. Pan Ing. I. Popelář vysvětlil zastupitelům podrobněji celou
situaci, předložil veškerou dokumentaci.
Všichni zastupitelé měli možnost vyjádřit svá stanoviska.
Starostka obce navrhla následující usnesení:
Návrh usnesení č.5/33: ZO vydává stanovisko k Dohodě o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
– změna stavby před jejím dokončením a veřejnoprávní smlouva o umístění a provedení stavby bez
výhrad a pověřuje starostku obce k podpisu tohoto stanoviska do „Dohody“.
Text do „Dohody“: Stanovisko obce: bez výhrad, usnesení č. 5/33 ze dne 2.11. 2017.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 5/33 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
6. Žádost o prodej části obecního pozemku v k.ú. Ostrá p.č. 1052/1 (PK 1154/33) a p.č.709/1 o
celkové rozloze 39m2 chatové oblasti Buda na základě vyhlášeného záměru.
Na základě vyhlášeného záměru od 16.10. do 1.11. 2017 byla doručena jediná nabídka. Žádost byla
doručena dne 20.10.2017 pod č.j. 829/17 . Pan Martin Dostál žádá o dokoupení části obecního

pozemku č.p. PK 1154/33) a p.č.709/1 o celkové rozloze 39m2 v chatové oblasti do osobního
vlastnictví za 350 Kč/m2. Důvodem je urovnání vlastnických poměrů.
Návrh usnesení č. 6/33: ZO schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 1154/33 a p.č.709/1 o
celkové rozloze 39m2 na základě vyhlášeného záměru v chatové oblasti Buda panu Martinu
Dostálovi za cenu 13.650,- Kč.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 6/33 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
7. Žádost o finanční příspěvek na činnost dobrovolné organizace zdravotně postižených – ZO
SPCCH p.s. Lysá nad Labem.
Starostka obce předložila přítomných žádost č.j. 807/2017 ze dne 16.10. 2017. Dobrovolná
organizace zdravotně postižených předložila vyúčtování k poskytnutému příspěvku obcí Ostrá na
rok 2017 a zároveň žádá o příspěvek 500,- Kč na rok 2018.
Návrh usnesení č. 7/33: ZO schvaluje finanční příspěvek dobrovolné organizaci ZO SPCCH na rok
2018 ve výši 1000 Kč.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 7/33 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.

8. Schválení předčasného splacení úvěru u KB.
Zastupitelé projednali návrh starostky obce na předčasné splacení úvěru č. 35-1419351517 u KB,
(datum uzavření smlouvy o úvěru 30.11. 2016)
Návrh usnesení č. 8/33: ZO schvaluje předčasné splacení úvěru č. 35-1419351517 u Komerční
banky.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 8/33 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.

9. Schválení podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti rámci VPP, popř. o
příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání.
Návrh usnesení č. 9/33: ZO schvaluje podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti
rámci VPP, popř. o příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o
zaměstnáni od ÚP.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 9/33 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.

10. Ukončení Smlouvy o pronájmu kiosku u jezera – p. O. Vála
Starostka obce seznámila přítomné s žádostí p. O. Vály o ukončení Smlouvy o pronájmu kiosku u
jezera v Ostré. Žádost byla podána dne 31.10. 2017 pod č.j. 861/17.
ZO bere ukončení smlouvy na vědomí a starostka obce navrhuje následující usnesení:

Návrh usnesení č. 10/33: ZO vyhlašuje záměr na pronájem kiosku u jezera v Ostré na obecním
pozemku p.č. dle PK 1607/22.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 10/33 schvaluje.

11. Různé
- organizační pokyny: posvícenská zábava 3.11., lamp. průvod + ohňostroj – 16.11.
Přílohy k zápisu:
P1 Kopie Žádosti o schválení dokumentu „Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy“ k akci „ Rozšíření
dodávky energií pro skleníky Ostrá II“ (žadatel: firma RAYO ENGINEERING, s.r.o.)
P2 Kopie Žádosti o prodej části obecního pozemku v k.ú. Ostrá p.č. 1052/1 (PK 1154/33) o rozloze 39m2 v chatové
oblasti Buda na základě vyhlášeného záměru.
P3 Kopie Žádost o finanční příspěvek na činnost dobrovolné organizace zdravotně postižených – ZO SPCCH p.s. Lysá
nad Labem.
P4 Kopie Žádosti o Schválení předčasného splacení úvěru u KB.
P5 Ukončení Smlouvy o pronájmu kiosku u jezera – p. O. Vála

Zasedání ukončeno: 20:57
Zápis vyhotoven dne: 3.11. 2017
Zápis ověřen dne: 6.11. 2017
Termín příštího jednání ZO: 21.11. 2017

Ověřili:
J. Effenbergerová

Mgr. Jana Kaucká

M. Crha

starostka obce

