Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ostravice,
konaného dne 13. 12. 2018, od 17:30 hodin v sále hotelu Freud.
Přítomno 13 členů zastupitelstva: RNDr. Miroslav Hůrka, paní Martina Klímková, pan Tomáš Kokeš, pan
Michal Kuboš, Ing. Petr Lechner, pan Milan Macura, Ing. Luděk Mrkva, Ing. Petr Oleš, pan Marek Sobala,
Mgr. Pavlína Stankayová, Mgr. Vladimíra Tomečková, Mgr. Jana Veličková, pan Jaroslav Zátopek ml.
Omluveni: Ing. Miroslav Mališ, pan Jiří Pavlán

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Ostravice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.30 hodin
starostkou obce Mgr. Pavlínou Stankayovou (dále jako „předsedající“).
Předsedající upozornila veřejnost a zastupitele, že zasedání zastupitelstva je přenášeno on-line na
internetu.
Zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu
Ostravice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 4.12.2018 do 13.12.2018.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatovala,
že přítomno je 13 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 15 členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, zapisovatelka
Předsedající navrhla určit členy návrhové komise Mgr. Janu Veličkovou a Ing. Petra Oleše,
předsedající navrhla určit ověřovatele zápisu paní Martinu Klímkovou a Ing. Petra Lechnera
a zapisovatelku Vlastu Remešovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům.
Usnesení č. 1/2
Zastupitelstvo obce Ostravice volí členy návrhové komise Mgr. Janu Veličkovou a Ing. Petra Oleše,
ověřovatele zápisu paní Martinu Klímkovou a Ing. Petra Lechnera a zapisovatelku Vlastu Remešovou.
Hlasování: Pro

13

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 1/2 bylo schváleno.

3. Program:
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední
desce.

1)

Zahájení

2)

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, zapisovatelka

3)

Program jednání zastupitelstva

4)

Volba členů finančního a kontrolního výboru

5)

Rozpočet pro rok 2019

6)

Rozpočtová změna č. 10

7)

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku – odpady

8)

Smluvní ujednání ceny k odvozu odpadů od ostatních subjektů

9)

Odměny nečlenům zastupitelstva obce

10) Majetkové a pozemkové záležitosti
11) Příspěvek na poskytování knihovnických služeb v roce 2019
12) Ukončení soudního sporu se zastupitelem obce
13) Zpráva o činnosti rady obce, zastupitelstva obce
14) Různé, diskuze

Rozprava: Bez rozpravy
Usnesení č. 2/2
Zastupitelstvo obce Ostravice schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování: Pro

13

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2/2 bylo schváleno.

4. Volba členů finančního a kontrolního výboru
Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly
podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva pan Tomáš Kokeš navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana Milana
Macuru.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Usnesení č. 3/2
Zastupitelstvo obce Ostravice volí předsedou finančního výboru pana Milana Macuru.
Hlasování: Pro

13

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 3/2 bylo schváleno.

Volba členů finančního a kontrolního výboru:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byly podány
následující návrhy:
Členka zastupitelstva Mgr. Pavlína Stankayová navrhla zvolit tyto členy finančního výboru pana Lukáše
Martiniska, pana Josefa Slezáka, Mgr. Jakuba Žejdlíka, Bc. et Bc. Miroslava Štefka.
Člen zastupitelstva Ing. Petr Oleš navrhl zvolit člena finančního výboru pana Petra Hrnčárka.
Člen zastupitelstva pan Jaroslav Zátopek navrhl zvolit člena finančního výboru pana Václava Kopina.
Rozprava: Bez rozpravy
Usnesení č. 4/2
Zastupitelstvo obce Ostravice volí člena finančního výboru pana Václava Kopina.
Hlasování: Pro

6

Proti

1

Zdrželi se

6

Usnesení č. 4/2 nebylo schváleno.

Usnesení č. 5/2
Zastupitelstvo obce Ostravice volí člena finančního výboru pana Petra Hrnčárka.
Hlasování: Pro

5

Proti

0

Zdrželi se 8

Usnesení č. 5/2 nebylo schváleno.

Usnesení č. 6/2
Zastupitelstvo obce Ostravice volí člena finančního výboru Bc. et Bc. Miroslava Štefka.
Hlasování: Pro

9

Proti

0

Zdrželi se 4

Usnesení č. 6/2 bylo schváleno.

Usnesení č. 7/2
Zastupitelstvo obce Ostravice volí člena finančního výboru Mgr. Jakuba Žejdlíka.
Hlasování: Pro

12

Proti

0

Zdrželi se 1

Usnesení č. 7/2 bylo schváleno.

Usnesení č. 8/2
Zastupitelstvo obce Ostravice volí člena finančního výboru pana Josefa Slezáka.
Hlasování: Pro

10

Proti

0

Zdrželi se 3

Usnesení č. 8/2 bylo schváleno.

Usnesení č. 9/2
Zastupitelstvo obce Ostravice volí člena finančního výboru pana Lukáše Martiniska.
Hlasování: Pro

11

Proti

0

Zdrželi se

2

Usnesení č. 9/2 bylo schváleno.

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly podány
následující návrhy:
Člen zastupitelstva Ing. Petr Oleš navrhl zvolit tyto členy kontrolního výboru – Mgr. Dagmar
Skotnicovou a Mgr. Dušana Šmoldase.
Členka zastupitelstva Mgr. Vladimíra Tomečková navrhla zvolit tyto členy kontrolního výboru PhDr.
Jana Melotíka a pana Rudolfa Sýkoru.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. 10/2:
Zastupitelstvo obce Ostravice volí člena kontrolního výboru Mgr. Dušana Šmoldase.
Hlasování: Pro

5

Proti

1

Zdrželi se

7

Usnesení č. 10/2 nebylo schváleno.

Usnesení č. 11/2:
Zastupitelstvo obce Ostravice volí členku kontrolního výboru Mgr. Dagmar Skotnicovou.
Hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

7

Usnesení č. 11/2 nebylo schváleno.

Usnesení č. 12/2:
Zastupitelstvo obce Ostravice volí člena kontrolního výboru pana Rudolfa Sýkoru.
Hlasování: Pro

8

Proti 1

Zdrželi se

4

Usnesení č. 12/2 bylo schváleno.

Usnesení č. 13/2:
Zastupitelstvo obce Ostravice volí člena kontrolního výboru PhDr. Jana Melotíka.
Hlasování: Pro

9

Proti 2

Zdrželi se

2

Usnesení č. 13/2 bylo schváleno.

5. Rozpočet pro rok 2019
Rada obce předkládá k projednání a schválení zastupitelstvu „Návrh rozpočtu obce Ostravice na rok
2019“. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce obce od 28. 11. 2018 do doby jednání zastupitelstva
tj. 15 dnů před dnešním projednáním a zároveň byl zveřejněn na webových stránkách www.obecostravice.cz. Rozpočet pro rok 2019 je přebytkový.
Rozprava:
Ing. Petr Oleš – Upozornil, že rozpočet je důležitá věc, měl se podrobně projednat. Dále vznesl dotaz
k výdajovým položkám – voda, knihovna, činnost církve, komunální služby. Dále řekl,
že církve jsou nezávislé, podnikají, proč se jim dávají peníze na činnost?

Místostarosta – Odpověděl na dotazy Ing. Petra Oleše k rozpočtu.
Pan V

F

– Snad bude mít obec poslední rok kontokorent?

Místostarosta – Je to výsledek hospodaření minulých let.
Pan Jaroslav Zátopek – Kontokorent byla vždy rezerva.
Paní M

Š

Pan R
PhDr. J

S

– Řekla, že nesouhlasí s panem Olešem, aby obec nepodporovala církve.
Dále sdělila, že katolický kostel je kulturní památka.
– V roce 2005 se mostek u nás ucpal, pro obec by měla být priorita mostek opravit.

M

– 17. 4. 2018 se most zboural a pan Mališ slíbil, že se most do konce roku opraví.

Místostarosta – Most má pro nás prioritu, jednáme s Dopravoprojektem.
Pan K

T

– Dá se rozpočet navýšit? Například zpoplatněním parkování?

Místostarosta – Pracujeme na tom.
Ing. Petr Oleš – Chystá se plán investic?
Místostarosta – Plán investic vznikne. Momentálně řešíme věci, o kterých jsme nevěděli. Musíme
dodělat investice bývalého vedení.
Pan J

F

– Vznesl dotaz k příjmovým položkám rozpočtu 1112, 3111, poplatek za užívání
veřejného prostranství, příjmy z prodeje pozemku, ostatní položky lesního
hospodářství.

Místostarosta – Odpověděl na dotazy pana F

k rozpočtu.

Občan – Dotaz na položku bezpečnost osob v Ostravici.
Starostka – Odpověděla na dotaz občana k položce bezpečnosti osob.
Občan – Kde je položka zisku z kluziště?
Místostarosta – Kluziště není ziskové.
Občan – Dotaz na kamerový systém v obci.
Místostarosta – Kamery slouží k zamezení trestné činnosti v obci.
Pan J

F

– Dotaz k výdajovým položkám rozpočtu – 2219, 3113, 4351 a knihovnické
služby.

Místostarosta – Odpověděl na dotazy pana F

k výdajovým položkám rozpočtu.

Usnesení č. 14/2
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2019 v následujícím rozsahu takto:
1. Příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Ostravice zřízenou obcí, příspěvek na provoz ve výši 2.700.000 Kč,
2. Příjmy třídy 1,3 a 4 dle předloženého návrhu na položky,

3. Příjmy třídy 2 dle předloženého návrhu na paragrafy,
4. Výdaje třídy 5 a 6 dle předloženého návrhu na paragrafy
5. Financování dle předloženého návrhu na položky třída 8

Hlasování: Pro

12

Proti

0

Zdrželi se 1

Usnesení č. 14/2 bylo schváleno.

6. Rozpočtová změna č. 10
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce rozpočtovou změnu č. 10
Rozprava:
Ing. Petr Oleš – Proč se dělají často úpravy rozpočtu?
Místostarosta – Vysvětlil, proč se dělají úpravy rozpočtu.
Usnesení č. 15/2:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.10

Hlasování: Pro

13

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 15/2 bylo schváleno.

7. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku – odpady
Zastupitelstvo obce projednalo vydání obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2018 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na rok 2019.

Rozprava:
Občan – Kontejner u Medely nahrazuje sběrný dvůr. Proč tomu tak je? Sběrný dvůr má krátkou
provozní dobu.
Místostarosta – Je to naše priorita, bylo to ve volebním programu, budeme to řešit.
Pan K

T

– Každý podnikatel má mít uzavřenou smlouvu s obcí. Stavební úřad by měl také
kontrolovat, kde stavebníci vyvážejí stavební suť.

Usnesení č. 16/2
Zastupitelstvo obce schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky obce Ostravice č. 1/2018 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů” na rok 2019.

Hlasování: Pro

13

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 16/2 bylo schváleno.

8. Smluvní ujednání ceny k odvozu odpadů od ostatních subjektů
Zastupitelstvo obce projednalo smluvní cenu pro fyzické osoby a právnické osoby oprávněné k
podnikání, kteří na základě smlouvy s obcí využívají systém svozu komunálních odpadů, cena je
stanovena následovně:
●

nádoba 110 litrů - 3630,- Kč včetně DPH za kalendářní rok

●

nádoba 240 litrů - 7260,- Kč včetně DPH za kalendářní rok

Nádoba 110 litrů se označuje jednou nálepkou - známkou, prokazující zaplacení poplatku za odpad.
Nádoba 240 litrů se označuje dvěma nálepkami - známkami, prokazující zaplacení poplatku za odpad.

Rozprava: Bez rozpravy
Usnesení č. 17/2:
Zastupitelstvo obce schvaluje smluvní cenu pro fyzické osoby a právnické osoby oprávněné k
podnikání, kteří na základě smlouvy s obcí využívají systém svozu komunálních odpadů, cena je
stanovena následovně:
●

nádoba 110 litrů - 3630,- Kč včetně DPH za kalendářní rok

●

nádoba 240 litrů - 7260,- Kč včetně DPH za kalendářní rok

Nádoba 110 litrů se označuje jednou nálepkou - známkou, prokazující zaplacení poplatku za odpad.
Nádoba 240 litrů se označuje dvěma nálepkami - známkami, prokazující zaplacení poplatku za odpad.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu všech smluv se zájemci o tuto službu od
usnesení do konce roku 2019.

Hlasování: Pro

13

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 17/2 bylo schváleno.

9. Odměny nečlenům zastupitelstva obce
Starostka seznámila s návrhem usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměnu veliteli
jednotky sboru dobrovolných hasičů v Ostravici ve výši 1.000,- Kč s účinností schválením do konce
volebního období v roce 2022.

Rozprava: Bez rozpravy

Usnesení č. 18/2
Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměnu veliteli jednotky sboru dobrovolných hasičů v Ostravici
ve výši 1.000,- Kč s účinností schválením do konce volebního období v roce 2022.
Hlasování: Pro

13

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 18/2 bylo schváleno.

Starostka seznámila s návrhem usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje jednorázové odměny za činnost
v období roku 2018 nečlenům zastupitelstva obce a to, členům komisí rady a členům zásahové jednotky
Sboru dobrovolných hasičů, ve výši uvedené v příloze č. 3 a příloze č. 4 tohoto usnesení.

Rozprava: Bez rozpravy
Usnesení č. 19/2
Zastupitelstvo obce schvaluje jednorázové odměny za činnost v období roku 2018 nečlenům
zastupitelstva obce a to, členům komisí rady a členům zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů,
ve výši uvedené v příloze č. 3 a příloze č. 4 tohoto usnesení.

Hlasování: Pro

13

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 19/2 bylo schváleno.

10. Majetkové a pozemkové záležitosti
10.1

Rozprava: Bez rozpravy
Usnesení č. 20/2
zastupitelstvo obce schvaluje směnu a prodej pozemků p. č. 570/8 a p. č. 586/3 za poz. p. č. 570/10 v
k. ú. Staré Hamry 2. Smlouvu s panem J
H
, bytem
, bude převeden
do vlastnictví obce pozemek p. č. 570/10 o výměře 76 m2 oddělený z p. č. 570/4 geometrickým plánem
č. 2407-113//2018 a do vlastnictví pana J
H
budou převedeny pozemky p. č.570/8 –
zahrada o výměře 919 m2 a p. č. 586/3 – zahrada o výměře 160 m2. Cena převáděných pozemků byla
stanovená znaleckým posudkem - p. č. 570/8 byla oceněná na 121 156,- Kč, p. č. 586/3 na 21 094,- Kč
a p. č. 570/10 na 11 788,- Kč. Na dorovnání ceny uhradí pan H
na účet obce částku ve výši 130
500,- Kč před podáním smlouvy katastrálnímu úřadu ke vkladu práv do katastru nemovitostí.
Převáděné pozemky budou v době převodu bez zástavního práva, právních vad a břemen. Záměr byl
zveřejněn na úřední desce od 14. 11. do 30. 11. 2018.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu smlouvy.

Hlasování: Pro

9

Proti

1

Zdrželi se

3

Usnesení č. 20/2 bylo schváleno.

10.2
Rozprava: Bez rozpravy
Usnesení č. 21/2
zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků p. č.4393/33 a p. č. 4393/34 oddělených geometrickým
plánem č. 3721-111/2018 z p. č. 4393/1 v k. ú. Ostravice 1, za pozemky p. č. 478/20 a p. č. 649/81 dle
GP a pozemek p. č. 615/6. Smlouvu s OSTRAVICE SPORT a.s., zastoup. Ing. Otakarem Albrechtem a s
panem Ing. O
A
, bytem
, bude převeden do vlastnictví obce
2
pozemek p. č. 615/6 o výměře 75 m , dosud ve vlastnictví pana Ing. O
A
, směnou za poz.
4393/33 o výměře 83 m2, na dorovnání rozdílu uhradí pan Ing. O
A
obci částku 4
219,- Kč. Dále bude smlouvou převedeny do vlastnictví obce pozemky označené v geometrickém plánu
p. č. 478/20 o výměře 95 m2 a p. č. 649/81 o výměře 45 m2, dosud ve vlastnictví OSTRAVICE SPORT a.
s., směnou za poz. 4393/34 o výměře 99 m2, na dorovnání rozdílu uhradí OSTRAVICE SPORT a. s. obci
částku 2 618,- Kč. Převáděné pozemky budou v době převodu bez zástavních a právních vad. Záměr byl
zveřejněn na úřední desce od 23. 11. do 10. 12. 2018.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu směnné smlouvy.

Hlasování: Pro

13

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 21/2 bylo schváleno.

10.3
Rozprava: Bez rozpravy
Usnesení č. 22/2
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p. č. 649/22, p. č. 649/35 a p. č. 478/14 dle
GP č. 3333-74/2013 v k. ú. Ostravice 1 do vlastnictví obce od společnosti OSTRAVICE SPORT a.s. Na
převáděných pozemcích je vybudovaná komunikace „Vrchy“. Darovací smlouvou a smlouvou o zřízení
služebností bude na převáděném pozemku p. č. 478/14 zřízeno právo stezky a cesty a služebnost
inženýrských sítí pro pozemky p. č. st. 3276, p. č. st. 3335, p. č. st. 3286, p. č. st. 3287, p. č. st. 3288, p.
č. st. 3289, p. č. st. 3290, p. č. st. 3291, p. č. st. 5066, p. č. 374/6, p. č. 374/13, p. č. 374/21, p. č. 478/4,
p. č. 649/1, p. č. 649/12, p. č. 649/60, p. č. 649/61, vše v k. ú. Ostravice 1, za 2000,- Kč + platné DPH.
Hlasování: Pro

13

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 22/2 bylo schváleno.

10.4
Jedná se o pozemky u železnice. Celkem se jedná 2968m2 za cenu 2.968.000 Kč.

Rozprava: Bez rozpravy

Usnesení č. 23/2
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr převést do vlastnictví obce pozemky p. č. 1068/7 - ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 58 m2, p. č. 1068/3 - orná půda o výměře 1521 m2 a p. č. 1708/4 – orná
půda o výměře 1389 m2. Vlastníkem pozemků je pan D
H
, bytem
2
, který nabízí odprodej za cenu 1 000,- Kč/m .
Hlasování: Pro

0

Proti

13

Zdrželi se

0

Usnesení č. 23/2 nebylo schváleno.

10.5
Rozprava: Bez rozpravy
Usnesení č. 24/2
Zastupitelstvo schvaluje Návrh kupní smlouvy č. 25/2018 pro odkoupení pozemků pod komunikací č.
21c) ve vlastnictví soukromých vlastníků paní Š
S
a paní I Š
, obě bytem
, pana D
M
, bytem
a manž. Ing. D
a
Mgr. A
T
, bytem
. Jedná se o odkoupení 1840 m2 v celkové ceně
92.000,- Kč. Současně se smlouvou bude uzavřeno věcné břemeno na umístění, provozování a
modernizaci vodovodního řadu ve vlastnictví obce a řadu pro napojení nemovitostí RD č. p. 172 a č. p.
549. Za zřízení VB je požadována částka 40.000,- Kč (vlastníci nechávají zpracovat znalecký posudek,
který doloží adekvátnost jejich požadavku). Návrh smlouvy projednala Rada obce dne 3. 12. 2018.
Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
Hlasování: Pro

13

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 24/2 bylo schváleno.

11. Příspěvek na poskytování knihovnických služeb v roce 2019
Starostka seznámila s návrhem usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytování
knihovnických a informačních služeb v roce 2019 s Kulturním centrem Frýdlant n. O., Hlavní 1755,
Frýdlant n. O., IČO: 032 82 724 výši příspěvku 500.000,-Kč ročně.
Rozprava: Bez rozpravy
Před hlasováním oznámila členka zastupitelstva paní Martina Klímková střet zájmu.

Usnesení č. 25/2
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytování knihovnických a informačních služeb v roce 2019
s Kulturním centrem Frýdlant n. O., Hlavní 1755, Frýdlant n. O., IČO: 032 82 724 ve výši příspěvku
500.000,-Kč ročně.
Hlasování: Pro

12

Proti

0

Zdrželi se

1

Usnesení č. 25/2 bylo schváleno.

12. Ukončení soudního sporu se zastupitelem obce
Právní zástupkyně Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová vypověděla dne 28. října 2018 plnou moc a smlouvu o
poskytování právních služeb.
Rozprava: Bez rozpravy
Před hlasováním oznámil člen zastupitelstva pan Tomáš Kokeš střet zájmu.
Usnesení č. 26/2
Zastupitelstvo obce ukončuje soudní spor s panem Tomášem Kokešem ve věci údajného poškozování
dobrého jména obce, článkem “Starostou obce v rozporu s jednacím řádem” a pověřuje starostku obce
stažením žaloby ve věci č. j. 19C 287/2016 vedeného u OS Frýdek-Místek.
Hlasování: Pro

8

Proti

3

Zdrželi se

2

Usnesení č. 26/2 bylo schváleno.

13. Zpráva o činnosti rady obce, zastupitelstva obce
Starostka požádala místostarostu pana Tomáše Kokeše o přednesení zprávy o činnosti rady obce za
minulé období.
Pan Tomáš Kokeš (místostarosta) přednesl zprávu o činnosti rady obce. Rada se v tomto období sešla
4x. Zápisy 1. – 4. z jednání rady obce, jsou vyvěšeny na úřední desce obce a zastupitelé je dostali v
materiálech. Místostarosta zmínil některé body jednání rady, zápis je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Rozprava:
Ing. Petr Oleš – Forma zápisů je jednoduchá, my co nejsme v radě, se moc nedozvíme.
Místostarosta – Pracujeme na tom, aby zastupitelé dostávali veškeré informace.

Usnesení č. 27/2
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o usnesení z 1. – 4. jednání Rady obce Ostravice.

Hlasování: Pro

13

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 27/2 bylo schváleno.

14. Různé, diskuze
Ing. Petr Oleš – Podávám námitku proti zápisu z ustavujícího zastupitelstva, v usnesení 19/1, bod 3, §
72 nemá odstavec 2 a dále v případě personální změny……, je chyba v případě
náhradníka, náhradník by dostával peníze od začátku volebního období. Žádám o
opravu.
Místostarosta – Sepište námitku, na dalším zastupitelstvu to vyřešíme.
Pan V

F

– Vznesl připomínku, že zastupitelstva jsou slavnostní událost, měla by vždy viset
státní vlajka. Na webu obce je plán zimní údržby, který je podepsán minulým

vedením, ale zodpovědnost bude mít nové vedení? Bude tabulka jednotlivého
hlasování?
Místostarosta – Vlajka by mohla viset na každém zastupitelstvu. Zimní údržba – nové vedení
zodpovídá za plán zimní údržby, musíme ho aktualizovat, vše funguje, s firmami není
problém. K tabulce jednotlivého hlasování – ano.
RNDr. Miroslav Hůrka – Informoval občany, že se dnes zúčastnil Sněmu SOČO. Svazek má ztrátu
2 000 000 Kč. Existují vůbec zápisy z revizní komise SOČO?
Jaroslav Zátopek – Zápisy musí mít vedení SOČO.
Občan – Lze získat podklady o hospodaření spolku?
Místostarosta – Schůze svazku jsou veřejné.
Pan R

S

– Svazek nikdy nezveřejňoval zápisy.

Přílohy zápisu:
1.

Prezenční listina

2.

Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

3.

Odměny 2018 – Členové zásahové jednotky SDH

4.

Jednorázové odměny nečlenům zastupitelstva obce za činnost

Zápis byl vyhotoven dne: 13. 12. 2018

Zapisovatelka: Vlasta Remešová

Ověřovatelé:
Martina Klímková

dne ...........................................

Ing. Petr Lechner

dne ...........................................

Starostka:

dne ...........................................

Razítko obce:
(není povinné)

