Zápis z 44. veřejného jednání ZO Ostrá dne 17.9. 2018 na OÚ Ostrá
Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál (do 19:20),
Kateřina Čápová, Miroslav Crha, Jan Pudil (od 19:10)
Omluveni: ---Hosté: 4
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 v listinné podobě
zveřejněna v souladu se zákonem od 7.9. 2018. Současně byla tato informace zveřejněna na
elektronické úřední desce od 10.9. 2018
1. Schválení programu jednání.
Starostka oproti zveřejněnému programu navrhla tyto změny:
za bod 4 přidat bod
Informace
a) k cyklostezce v chatové oblasti Buda
b) k situaci na ČOV Ostrá - podnět p. Šafránka – červen 2017
celé číslování se posune o +1
dále
11. Nabídka na odkup pozemku p.č. 846/5 v k.ú Ostrá na základě vyhlášeného záměru dne 31.8.
2018
12. Rozpočtové opatření č. 7
Různé se posouvá z bodu 10 na bod 13.
Přítomní členové zastupitelstva přistoupili ke schválení doplněného programu jednání.
Hlasování: Pro 6 Proti 0, Zdržel 0
Program byl schválen všemi hlasy přítomných zastupitelů.
Schválený program:
2. Schválení zapisovatele
3. Schválení ověřovatelů zápisu
4. Kontrola zápisu č. 43
5. Informace
a) k cyklostezce v chatové oblasti Buda
b) k situaci na ČOV Ostrá - podnět p. Šafránka – červen 2017
6. Žádost pana Jana Popoviče o povolení k pořádání kulturních akcí v sezoně 2019
7. Žádost pana P.Brázdila o odkup částí obecních pozemků p.č. 882/67 a 882/66 v k.ú. Ostrá.
8. Darovací smlouva – informační panely s potiskem (Botanicus, spol. s r.o. x Obec Ostrá)
9. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost ZO SPCCH Lysá nad Labem na rok 2019.
10. Schválení odměny uvolněným zastupitelům
11. Nabídka na odkup pozemku p.č. 846/5 v k.ú Ostrá na základě vyhlášeného záměru dne 31.8.
2018

12. Rozpočtové opatření č. 7
13. Různé
2. Schválení zapisovatele.
Návrh usnesení č. 2/44: ZO schvaluje zapisovatelem J. Kauckou
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 2/44 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
3. Schválení ověřovatelů zápisu.
Návrh usnesení č. 3/44: ZO schvaluje ověřovatele zápisu: J. Čenský, M. Crha
Hlasování: Pro 6 Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 3/44 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
4. Kontrola zápisu č. 43
Zápis z minulého jednání zastupitelstva obce byl vyvěšen od 20.8. 2018 do 31.8. 2018 na úřední
desce obce Ostrá, dále založen k nahlédnutí na OÚ Ostrá.
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Paní starostka konstatovala, že považuje zápis č.43 za ověřený .
ZO bere tuto skutečnost na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
5. Informace
a) k cyklostezce v chatové oblasti Buda
Na jednání zastupitelstva se dostavili čtyři chataři z chatové oblasti Buda. V současné době probíhá
zaměřování budoucí cyklostezky (jedna z variant) a majitelé chat se přišli informovat na aktuální
informace k této záležitosti.
Pan místostarosta chataře informoval o schůzkách vedení obce v únoru (na MěÚ Lysá) a květnu
2018 (na OÚ Ostrá), kde vedení obce vždy prezentuje názor obce na vybudování této stezky. Obec
v žádném případě „neříká“, že nechce turisty, ani cyklisty ve svém katastru, ale hájí zájmy svých
občanů a chatařů. Zpracovávají se studie proveditelnosti na dvě varianty vedení cyklostezky, které
se týká i okolních obcí na trase Nymburk - Čelákovice. Po jejich předložení bude projednávání
pokračovat.
b) k situaci na ČOV Ostrá - podnět p. Šafránka – červen 2017
Na základě podnětu pan Šafránka v roce 2017 obec řešila znečištění ve slepém rameni Labe, které
přiléhá k chatové oblast Buda. Je jisté, že znečištění nepřiteklo do slepého ramene odtokem z ČOV.
V době řešení problému byl provoz ČOV kontrolován také ČIŽP. K nahlédnutí na OÚ jsou
vyhodnocení ČOV (vždy za kalendářní rok). Situace se později již neopakovala.
6. Žádost pana Jana Popoviče o povolení k pořádání kulturních akcí v sezoně 2019
O projednalo žádost č.j. 557/2018 ze dne 3.9. 2018 pana Jana Popoviče, který žádá o povolení k
pořádání hudebně-tanečních a kulturních produkcí v provozovně Občerstvení RYO pro letní sezónu
2018. Jedná se o pátky nebo soboty od 1.6. do 30.9. 2019. Pan Popovič žádá o povolení časového
prodloužení produkcí. Žádá o udělení výjimky z nočního klidu maximálně do 2:00 hodin.
Zastupitelé projednali žádost a starostka obce navrhla následující usnesení:

Návrh usnesení č. 6/44: ZO schvaluje žádost č.j. 557/2018 týkající se konání hudebně – tanečních
a kulturních akcí v RYO v letní sezoně 2019 jednou týdně (pátek nebo sobota) dle přiložené žádosti
od 20:00 do maximálně 02:00 h.
Hlasování: Pro 6 Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 6/44 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
7. Žádost pana Pavla Brázdila o odkup částí obecních pozemků p.č. 882/67 a 882/66 v k.ú. Ostrá.
Starostka obce předložila přítomným žádost č.j. 537/2018 ze dne 22.8. 2018. Pan Brázdil připravuje
projektovou dokumentaci ke stavbě rodinného domu na pozemku p.č.882/46, 882/60 v k.ú. Ostrá.
Obec žádá o odkup části obecního pozemku p.č. 882/67 o výměře 30m2 a pozemku p.č. 882/66 o
výměře 35m2 v k.ú. Ostrá. Odkoupením těchto částí pozemků by došlo k mírnému navýšení
celkové výměry pozemku určeného ke stavbě domu s pergolou a tím by bez problému byla splněna
podmínka ÚP obce ( je zde stanoveno 30% zastavění z celkové výměry pozemku.
Zastupitelé pečlivě projednali podanou žádost, starostka navrhla následující usnesení.
Návrh usnesení č. 7/44:
ZO obce schvaluje vyhlášení záměru na prodej částí pozemků: p.č. 882/67 (30 m2), p.č. 882/66
(35m2) v k.ú. Ostrá.
Návrh usnesení č. 7/44:
Hlasování: Pro 0 Proti 6(J. Čenský, J. Kaucká, M. Crha, J. Pudil, K. Čápová, J. Effenbergerová)
Zdržel 0
Nebylo přijato žádné usnesení.
Obecní pozemky zůstanou obci k dispozici jako manipulační plocha mezi zastavěným územím a
hřištěm.
8. Darovací smlouva – informační panely s potiskem (Botanicus, spol. s r.o. x Obec Ostrá)
Přítomní zastupitelé se seznámili s Darovací smlouvou, jejímž předmětem je převedení věcného
daru – 7 ks informačních panelů s potiskem v celkové hodnotě 21.130 Kč do vlastnictví obce.
Obec Ostrá tento dar s díky přijímá.
ZO bere tuto skutečnost na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
9. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost ZO SPCCH Lysá nad Labem na rok 2019.
Starostka obce předložila přítomných žádost č.j. 533/2018 ze dne 20.8.2018. Dobrovolná
organizace zdravotně postižených předložila vyúčtování k poskytnutému příspěvku obcí Ostrá na
rok 2018 a zároveň žádá o příspěvek na rok 2019.
Návrh usnesení č. 9/44: ZO schvaluje finanční příspěvek dobrovolné organizaci ZO SPCCH na
činnost na rok 2019 ve výši 1000 Kč.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 9/44 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
10. Schválení odměny uvolněné zastupitelce
Místostarosta obce předložil přítomným zastupitelům návrh na schválení mimořádné odměny

uvolněné zastupitelce – starostce obce. Svůj návrh odůvodnil a navrhl následující usnesení.
Návrh usnesení č. 10/44:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyplacení mimořádné odměny uvolněné zastupitelce, starostce obce
Janě Kaucké ve výši 60.000,- Kč v nejbližším výplatním termínu. Důvodem pro vyplacení
mimořádné odměny je úspěšné dokončení II. etapy kanalizace a uvedení do provozu včetně
napojení všech připravených přípojek, dále úspěšnou přípravu a zajištění průběhu oslav 110 let
školy a přípravu pro zahájení zavedení vodovodu do části obce Ostrá – Šnepov a Vodovod Ostrá doplnění.
Hlasování: Pro 6 Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 10/44 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
11. Nabídka na odkup pozemku p.č. 846/5 v k.ú Ostrá na základě vyhlášeného záměru dne 31.8.
2018
Starostka obce předložila přítomným žádost č.j. 594/2018 ze dne 17.9. 2018. Starosta obce Stratov
Josef Horvát předkládá nabídku na odkup pozemku p.č. 846/5 o výměře 2m2 (orná půda) v k.ú.
Ostrá dle zveřejněného záměru ze dne 31.8. 2018. Nabízená cena je 350 Kč/m2.
Zastupitelstvo obce Ostrá projednalo nabídku na odkup pozemku p.č. 846/5 (orná půda, 2m2) v k.ú.
Ostrá na základě vyhlášeného záměru dne 31.8. 2018. Žádost byla podána v souladu s vyhlášeným
záměrem jako jediná.
Návrh usnesení č. 11/44:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 846/5 (2m2) v k.ú. Ostrá na základě
vyhlášeného záměru za cenu 700 Kč (sedmset korun českých).
Hlasování: Pro 6 . Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 11/44 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
12. Rozpočtové opatření č. 7
Důvodem zařazení jsou výdaje díky poskytnuté dotaci KÚ Středočeského kraje na komunální
volby.
Návrh usnesení č. 12/44: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 7.
Hlasování: Pro 6 Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 12/44 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
13. Různé :
kulturní a společenské dění v obci do konce roku 2018
Starostka seznámila přítomné s akcemi, které jsou připraveny pro občany dokonce roku 2018.
27.9. kavárnička „Na úřadě“, 5. + 6. 10. - komunální volby, 9.10. - společenské odpoledne pro
seniory – Milovice (org. CSZS Poděbrady středisko Lysá n.L. a Milovice), 11.10. Vítání občánků,
17.10. „JDI MI K ŠÍPKU“ cestovatelská beseda , 18.10. sázení LÍPY VOBODY, 25.10. kavárnička
„Na úřadě“, 10.11. Posvícenská zábava, 16.11. Lampionový průvod, 29.11. adventní kavárnička
„Na Úřadě“, 2.12. Rozsvícení stromku v zahradě MŠ – Zahájení Adventu

K akci „Lampionový průvod“ navrhuje následující usnesení:
Návrh usnesení 13/44: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na ohňostroj na listopadový
lampionový průvod v částce 7.000,- Kč.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 13/44 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
Zasedání ukončeno v 20:50.
Zápis vyhotoven dne : 19.9. 2018
Přílohy k zápisu:
·
·
·

P1 Kopie Darovací smlouvy – informační panely s potiskem ( Botanicus, spol. s r.o. x Obec Ostrá)
P2 Kopie Kupní smlouvy - odkup pozemku p.č. 846/5 v k.ú Ostrá na základě vyhlášeného záměru dne 31.8.
2018 (obec Ostrá x Obec Stratov)
P3 Rozpočtové opatření č. 7

Ověřili:
Jiří Čenský

Mgr. Jana Kaucká

Miroslav Crha

starostka obce

