Zápis 38. veřejného jednání ZO Ostrá dne 10.4. 2018 na OÚ Ostrá
Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Kateřina
Čápová , Miroslav Crha, Jan Pudil
Omluveni: ----Hosté: Mgr. Jitka Fránková (ředitelka MŠ), Petr Václavík (potencionální nájemce VT), Jan
Martínek (žadatel, z č.p. 92)
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 od 31.3. 2018. Současně byla tato informace zveřejněna na elektronické úřední desce.
1. Schválení programu jednání.
Starostka oproti zveřejněnému programu navrhla tyto změny: ruší se bod č. 12, 19; tj. Mění se
číslování. Do bodu 11 stejné jako při zveřejnění programu, dále -1. Do bodu 18 nově přidán bod
Vystoupení Mikroregionu Polabí z MAS Polabí
Do bodu Různé:
Oprava polní cesty (Dílce) podél tratě
Přítomní členové zastupitelstva přistoupili ke schválení programu jednání.
Hlasování: Pro 7 Proti 0, Zdržel 0
Program byl schválen všemi hlasy přítomných zastupitelů.
Schválený program:
2. Schválení zapisovatele
3. Schválení ověřovatelů zápisu
4. Kontrola zápisu č. 37
5. Mydlovarský luh – stav cest, Ing. Kořínek
6. Schválení Kritérií přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ostrá na škol. rok 2018/19
7.Žádost pana Nováka (Minicukrárna U Horčíků) o povolení k umístění reklamačních poutačů
8. Schválení žádosti pana Martínka (z č.p. 92) o pokácení stromů (břízy) na p.č. 885/5 z důvodu
zřízení příjezdové cesty
9. Žádost pana Martínka (z č.p. 92) o umožnění výstavby účelové komunikace (příjezdové vesty) přístup na pozemek p.č. 99
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10. Žádost pana Tůmy o zrušení cesty p.č. 903/2
11. Schválení Dodatku k Nájemní smlouvě č. 348 (obec Ostrá x Pěstitel Stratov)
12. Vyhlášení průzkumu trhu - technický dozor investora – akce „Doplnění vodovodu Ostrá“
13. Vyhlášení průzkumu trhu – zajištění archeolog. dohledu – akce „Doplnění vodovodu Ostrá“
14. Schválení pořízení Územní studie pro místo a krajinu v obci Ostrá
15. Vyhlášení průzkumu trhu – zhotovitel stavebních prací v rámci akce „Doplnění vodovodu v
Ostré“
16. Rozpočtové opatření 2
17. Rozpočtové opatření 3
18. Vystoupení Mikroregionu Polabí z MAS Polabí

2. Schválení zapisovatele.
Návrh usnesení č. 2/38: ZO schvaluje zapisovatelem R. Pilařovou
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 2/38 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
3. Schválení ověřovatelů zápisu.
Návrh usnesení č. 3/38: ZO schvaluje ověřovatele zápisu: K. Čápová, J. Pudil
Hlasování: Pro 7 Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 3/38 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
4. Kontrola zápisu č. 37
Zápis z minulého jednání zastupitelstva obce byl vyvěšen od 9.3. 2018 do 16.3.2018 na úřední
desce obce Ostrá, dále založen k nahlédnutí na OÚ Ostrá.
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Paní starostka konstatovala, že považuje zápis č.37 za ověřený .
ZO bere tuto skutečnost na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
5. Mydlovarský luh – stav cest, Ing. Kořínek
Pan Ing. Kořínek se dostavil na základě pozvání k veřejnému jednání. Vedením obce byl požádán o
vysvětlení, proč je stav obecních cest v Mydlovarském luhu tak špatný.
Zastupitele také zajímalo, zda těžba dřeva v tamním lese je podle nějakého plánu.
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Info pana Ig. Kořínka:
Plán těžby v Mydlovarském luhu podléhá plánu, který tvoří MŽP, na území kde není chráněna zóna
potom kraj. Ing Kořínek nám přinesl dvě mapy, jedna byla mapa porostní a druhá mapa těžební.
Mapa porostní určuje stáří a druh stromů a mapa těžebni potom plochu a druh těžby. Je
vypracována na 10 let
Co se týká těžby, bylo nám vysvětleno, že se jedná o těžbu většinou přestálých dubových porostů
140-160let, napadených v oddenkové části hnilobou a samozřejmě i další hospodářskou těžbou .
Dále jsme byli seznámení s plánem obnovy lesa, údržbou a zakládání oplocenek... Zastupitelstvu
bylo doloženo, že množství vytěžené hmoty dle plánu nepřekračuje roční přírůstek na dané rozloze.
Stejně tak byli zastupitelé ujištění, že majitel, nynější hospodář Mydlovarského luhu nehodlá les
rabovat ani vytěžit a zmizet, naopak se snaží o údržbu zanedbávaných části lesa, úklid, opravu cest
zakládání nových porostů dle plánu atd...
Pan Kořínek také nabídl palivové dřevo na prodej. V případě zájmu se mohou občané obracet na
obec.
Cesty budou opraveny v nejbližších dnech firmou, která zajišťuje opravy cest pro Pěstitele Stratov.
ZO bere tyto informace na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
6. Schválení Kritérií přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ostrá na škol. rok 2018/19
ZO projednalo kritéria zápisu do MŠ Ostrá předložená paní ředitelkou MŠ Ostrá Mgr. Jitkou Fránkovou, žádost o schválení byla zaevidována pod č.j. 221/2018 dne 4.4. 2018.
Zastupitelé se podrobně s kritérii seznámili již před jednáním ZO. Ze strany zastupitelů nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Zápis do MŠ se bude konat dne 10.5. 2018, za obec bude přítomna starostka obce.
Návrh Usnesení č.6/38 : ZO schvaluje kritéria zápisu pro přijetí do MŠ Ostrá na školní rok
2018/2019.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 6/38 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
7. Žádost pana Nováka (Minicukrárna U Hořčíků) o povolení k umístění reklamních poutačů
Starostka obce seznámila přítomné se žádostí pan Nováka o povolení k umístění reklamních
poutačů. Žádost podána dne 21.3. 2018, zaevidována pod č.j. 247/218.
Návrh usnesení č. 7/38: ZO schvaluje umístění dvou reklamních poutačů zmrzliny na začátek obce
ze směru Lysá nad Labem a Nymburk.
Hlasování: Pro 0, Proti 6, Zdržel 1 (V. Vokál)
Návrh usnesení nebyl přijat nadpoloviční většinou hlasů všech členů zastupitelstva obce.
Nebylo přijato žádné usnesení.
Zastupitelstvo obce požaduje předložit ke schválení přesný návrh umístění, sdělit ve
velikost poutačů, způsob jejich upevnění.
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8. Schválení žádosti pana Jana Martínka o pokácení stromů na p.č. 885/5 z důvodu zřízení
příjezdové cesty
Pan Martínek žádá o pokácení 2 – 3 bříz u kalu u školy v Ostré pro umožnění výstavby účelové
komunikace (příjezdové cesty) na pozemek parcelní č. 99. Za vykácené stromy budou vysazeny
nové stromy (6 ks). (Umístění a druh stromů dle rozhodnutí zastupitelstva obce Ostrá.) Veškeré
náklady s tímto spojené bude hradit žadatel.
Návrh Usnesení č.8/38 : ZO schvaluje pokácení max 3 stromů na p.č. 99 v k.ú. Ostrá dle před
ložené žádosti s podmínkou schválení dopravního zrcadla DI PČR Nymburk a doložení plné moci k
jednání za majitele pozemku.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 1 (J. Kaucká)
ZO usnesení č. 8/38 schvaluje většinou hlasů zastupitelů.
9. Žádost pana Jana Martínka o umožnění výstavby účelové komunikace (příjezdové vesty) přístup na pozemek p.č. 99
Starostka obce seznámila přítomné se žádostí pana Martínka. Žádost byla podána dne 29.3. 2018,
zaevidována pod č.j. 205/2018.
Možnost výstavby účelové komunikace konzultoval se zastupiteli pan Jan Martínek již na 37.
veřejném jednání dne 6.3. 2018. Na komunikaci bude vypracována projektová dokumentace.
Účelová komunikace se bude napojovat na komunikaci „Ke hřišti“ (885/3) a bude vedena přes
pozemky obce 885/5 a 1187/1 v k.ú. Ostrá.
Návrh usnesení č. 9/38: ZO schvaluje výstavbu účelové komunikace – příjezdové cesty k p.č. 99
přes obecní pozemky 885/5 a 1187/1 v k.ú. Ostrá dle předložené žádosti.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 9/38 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
10. Žádost pana Tůmy o zrušení cesty p.č. 903/2
Starostka obce seznámila přítomné se žádostí pana Jana Tůmy (žádost byla podána dne 26.3. 2018,
zaevidována pod č.j. 194/2018). Pan Tůma žádá obec o zrušení cesty p.č. 903/2 o výměře 552m2 a
následně změnit druh pozemku z ostatní plochy na ornou půdu.
Návrh usnesení č. 10/38: ZO schvaluje žádost pana Tůmy o zrušení cesty p.č. 903/2.
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Hlasování: Pro 0, Proti 7, Zdržel 0
Návrh usnesení nebyl přijat. Nebylo přijato žádné usnesení.
Žádost je v rozporu s ÚP Ostrá. Zastupitelstvo obce navrhuje řešit tuto záležitost v rámci
Komplexních pozemkových úprav, do kterých obec Ostrá v letošním roce vstupuje.
11. Schválení Dodatku k Nájemní smlouvě č. 348 (obec Ostrá x Pěstitel Stratov)
Starostka obce předložila přítomným ke schválení Dodatek k nájemní smlouvě č. 348 mezi obcí
Ostrá a obchodní společností Pěstitel Stratov,a .s. Dodatek je zasílám k podpisu z důvodu
digitalizace katastrálního operátu v k.ú. Ostrá.
Hlasování: Pro 4 (J. Pudil, J. Kaucká, K. Čápová, J. Čenský), Proti 0, Zdržel 3 (J. Effenbergerová,
M. Crha, V. Vokál)
ZO usnesení č. 11/38 schvaluje většinou hlasů zastupitelů.
12. Vyhlášení průzkumu trhu - technický dozor investora – akce „Doplnění vodovodu v Ostré“
Předmětem zakázky je jménem Obce Ostrá obstarat a zařídit na jeho účet na stavbě „Doplnění
vodovodu v Ostré“ výkon technického dozoru investora, a to při respektování legislativních
a administrativních předpisů a technických norem, platných na území České republiky.
Návrh usnesení č. 12/38: ZO schvaluje vyhlášení Průzkumu trhu – technický dozor investora –
akce - „Doplnění vodovodu Ostrá“
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 12/38 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
13. Vyhlášení průzkumu trhu – zajištění archeolog. dohledu – akce „Doplnění vodovodu Ostrá“
Předmětem zakázky je Zajištění archeologického dohledu při realizaci akce „Doplnění vodovodu v
Ostré”.
Návrh usnesení č. 13/38: ZO schvaluje vyhlášení Průzkumu trhu – zajištění archeolog. dohledu –
akce „Doplnění vodovodu Ostrá“
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 13/38 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
14. Schválení pořízení Územní studie pro místo a krajinu v obci Ostrá
Pro účely získání dotace na rekonstrukce parků a zeleně v obci Ostrá je třeba schválit pořízení
Územní studie pro místo a krajinu v obci. Základní dokument „Koncepční studie pro místo a
krajinu“ Je nutné schválit ještě Územní studii.
Návrh usnesení č.14/38: ZO schvaluje pořízení Územní studie pro místo a krajinu v obci
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Ostrá.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 14/38 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
15. Rozpočtové opatření 2
RO se týká vyrovnání položek

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0

ZO usnesení č. 14/38 bere na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
16. Vyhlášení průzkumu trhu – zhotovitel stavebních prací v rámci akce „Doplnění vodovodu v Ostré“
Předmětem zakázky je kompletní administrace VŘ - zhotovitel stavebních prací - akce „Doplnění
vodovodu v Ostré”.
Návrh usnesení č. 16/38: ZO schvaluje vyhlášení Průzkumu trhu –zhotovitel stavebních prací v
rámci akce „Doplnění vodovodu v Ostré“
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 16/38 bere na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
17. Rozpočtové opatření 3
Navýšení položek 5021(Zpravodaj), 5213 (finanční dar Nemocnici Nymburk – gynekologické
oddělení) a 5137(DDHM)
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 17/38 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
18. Vystoupení Mikroregionu Polabí z MAS Polabí
Místostarosta informoval přítomné o setkání Valné hromady Mikroregionu Polabí (dnes 10.4.) a o
vystoupení Mikroregionu Polabí z MAS Polabí. MAS Polabí je jediná v republice, která nemá
schválenou strategii a ani nevyužila nabídek pomoci. O dalších krocích v této oblasti budou
zastupitelé informováni.
ZO bere tyto informace na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
Zasedání ukončeno v 20:50
Zápis vyhotoven dne : 16.4. 2017
Termín příštího jednání ZO: dle potřeby
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Přílohy k zápisu:
P1

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ostrá na škol. Rok 2018/19

P2

Kopie Dodatku k Nájemní smlouvě č. 348 (obec Ostrá x Pěstitel Stratov)

P3

Průzkum trhu - technický dozor investora – akce „Doplnění vodovodu Ostrá“

P4

Průzkum trhu – zajištění archeolog. dohledu – akce „Doplnění vodovodu Ostrá“

P5

Průzkum trhu – zhotovitel stavebních prací v rámci akce „doplnění vodovodu v Ostré“

P6

Rozpočtové opatření 2

P7

Rozpočtové opatření 3

Ověřili:
J. Pudil

Mgr. Jana Kaucká

K. Čápová

starostka obce
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