ZPRAVODAJ OBCE OSTRÁ
pro Ostrou a Šnepov
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Ročník X.

1 /201 5

Příspěvek 2,- Kč

Vážení občané,
dovolte mi, abych vám jménem svým a všech zastupitelů obce
popřála do přicházejícího roku především pevné zdraví, hodně
osobních i pracovních úspěchů a více radostí než starostí. Chtěla
bych nám všem popřát hodně tolerance, umění odpouštět,
vzájemnou úctu mezi námi i hodně dobrých pocitů z možnosti
pomoci svým blízkým i svému okolí.
Milí přátelé, ještě jednou krásný rok 201 5.
Jana Šenfelderová, starostka obce
Informace z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se
konalo dne 1 8.1 2. 201 4 od 1 9:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Miroslav Crha, Kateřina
Čápová, Jana Effenbergerová
Slova k zamyšlení Omluveni: Jan Pudil, Viktor Vokál, Hosté: 5
O penězích:

Říká se, že peníze
jsou zdrojem všeho
neštěstí na světě.
Proto by mi
nevadilo, kdybych
byl občas trochu
nešťastný. (N.N.)

1 . Zastupitelstvo obce projednalo Žádost o dokoupení pozemku 11 54/33 Buda. Dne 27. 11 . 201 4 proběhlo místní šetření. ZO vyhlašuje Záměr na
odkoupení pozemku PK 11 54/33 za cenu 350,- Kč/m2. Zastupitelstvo obce
vyhlášení záměru schvaluje. Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

2. Záměr na pronájem - cesta podél pískovny - Obicka. ZO vyhlásilo Záměr
na pronájem, dne 1 9.1 2. 201 4 bude sejmut s úřední desky. Zasedání ZO
navštívil p. Š. a p. H., kteří vysvětlili ZO změny týkající se Rybářského Cechu
„Až bude pokácený Nymburk. Hostům byla vysvětlena výše ceny za pronájem určená ZO, která se
poslední strom, až liší od jejich nabízené ceny.
bude otrávena
poslední řeka, až 3. Příkazní smlouvu na zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 201 5 ZO odkládá její projednání na další jednání ZO vzhledem k jednání starosty
bude chycena
města Lysá nad Labem s vedením Dopravního spolku měst a obcí. Hlasování:
poslední ryba,
tehdy poznáte, že Pro 5, Proti 0, Zdržel 0
peníze se nedají
jíst.“(Indiáni kmene 4. ZO projednalo Dodatek č.1 k Mandátní smlouvě dopravní obslužnost pro
rok 201 4 s městem Městec Králové ze dne 27. 11 . 201 4. Paní starostka
Cree)
navrhuje doplatit částku 40,- Kč na občana, a to na základě jednání s
Moudrý člověk je Dopravním spolkem měst a obcí v listopadu a na základě jednání starostů
obcí v září. ZO návrh schvaluje. Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0
pánem peněz,
pošetilý jejich
sluhou. (Seneca)

5. ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1 0/201 4 pro operace, které vzniknou od 1 9.1 2. 201 4 do
31 .1 2.201 4. Provedené rozpočtové změny (přesuny budou pouze mezi položkami) budou
předloženy zastupitelstvu v konkrétních částkách ke schválení na lednovém zasedání.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0
6. Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet na rok 201 5. Zastupitelstvo obce schvaluje
přebytkový rozpočet obce Ostrá na rok 201 5 takto: celkové příjmy ve výši 6 602 720 Kč a
celkové výdaje ve výši 5 71 9 1 00 Kč. Plánovaný přebytek bude použit na výstavbu kanalizace.
Zastupitelstvo obce návrh schvaluje. Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0
7. Zastupitelstvo obce projednalo úpravu schváleného rozpočtu MŠ, kdy bude do rozpočtu nově
zahrnuta mzda za zajištění hudební a taneční výuky pro děti. ZO schvaluje upravený rozpočet
MŠ na rok 201 5. Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0
8. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Výhledový rozpočet obce Ostrá 201 5-201 9.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0
9. Žádost o technické zabezpečení budovy MŠ - vzhledem k nepřítomnosti p.Pudila, který
zjišťoval možnosti zabezpečení, odkládá Zastupitelstvo obce projednání na příští zasedání.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0
1 0. Zastupitelstvo obce schvaluje Vyhlášku obce Ostrá č. 1 /201 4, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně nakládání se stavebním odpadem na území
obce Ostrá. Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0
11 . Zastupitelstvo obce projednalo Žádost o řešení dopravní situace směrem od obce Šnepov.
Na základě jednání V.Vokála s dopravním inspektorátem jsou prozatím zjištěny následující
možnosti:
●
SEMAFOR je možné umístit pouze u přechodu pro chodce (na viditelném přehledném
místě). Neřeší problém “stěžovatelů”.
●
RADAR RYCHLOSTI měří rychlost v obci, nikoliv na výjezdu z obce. Neřeší problém
“stěžovatelů”.
●
MĚŘIČ RYCHLOSTI - prozatím nejschůdnější řešení. Neřeší zcela problém
stěžovatelů.
Zastupitelstvo obce ověří další možnosti. Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0
1 2. Oddávajícími za obec Ostrá bude starostka Mgr. J. Šenfelderová a místostarosta
Ing. J. Čenský. Den, hodina a místo konání uzavření manželství bude stejné jako v minulém
volebním období, tj. sobota, 1 0:00 – 1 4:00 hod., OÚ Ostrá.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0
Zastupitelstvo obce obce toto bere na vědomí.
1 3. Zastupitelstvo obce projednalo Žádost o finanční příspěvek ZO SPCCH. Paní starostka
navrhuje příspěvek ve výši 500,- Kč. ZO příspěvek ZO SPCCH ve výši 500,- Kč schvaluje.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0
1 4. Zastupitelstvo obce vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice technického pracovníka
obce Ostrá dle navržených požadavků. Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0
ZO vyhlášení VŘ schvaluje.

.
1 5. ZO schvaluje odměnu, vyplacenou jednorázově, odstupujícímu starostovi podle Zákona o
obcích par.75 odst.1 . Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0
1 6. Paní starostka navrhuje ZO podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnost,
IV-1 2-601 2022/VB/01 . Předchozím panem starostou již byla podepsána Smlouva o smlouvě
budoucí. ZO návrh přijímá. Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0
1 7. Různé
a. Příkazní smlouva Ostrá kanalizace OPŽP - přeložena k projednání na lednové zasedání.
b. Standardy kvality sociálně právní ochrany (Zákon č.359/1 99 Sb.) - platné od 1 .1 .201 5 - jsou
zpracovány OSPODem Lysá n.L.. ZO bere na vědomí.
c. TR Antoš s.r.o. - starostka bude jednat s pí N.J. - příprava žádosti o dotaci z MMR - dětské
hřiště. ZO bere na vědomí.
d. Nákupní společnost s.r.o. (aukce elektřiny,..) , ADDUCO detektivní kancelář s.r.o. (posílení
bezpečnosti v obci) - nabídka návštěvy a vysvětlení činnosti na jednání ZO. ZO neschvaluje
nabídku. Hlasování: Pro 0, Proti 5, Zdržel 0
e. Nabídka vyčištění okolí kalu ve Šnepově svépomocí - p. M.Kaucký. ZO bere na vědomí.
f. Oprava komunikace Doubka. Starostka i místostarosta provedli prohlídku cesty. Problém
bude intenzivně řešen s vedením Povodí Labe. ZO bere na vědomí.
g. Paní starostka dne 1 7.1 2.201 4 požádala Policii ČR o zvýšení četnosti kontrol v chatových
oblastech. ZO bere na vědomí.
h. Zastupitelstvo obce se seznámilo s Protokolem z otvírání obálek veřejné zakázky malého
významu „Oprava „Křížku“ v Ostré“. Vzhledem k tomu, že žádná z nabídek nebyla kompletní,
bylo navrženo veřejnou zakázku zrušit. ZO schvaluje zrušení veřejné zakázky malého
významu „Oprava „Křížku“ v Ostré“.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 0

Obec Ostrá vyhlašuje výběrové řízení na pozici
TECHNICKÝ PRACOVNÍK OBCE
Požadujeme:

- výuční list (SŠ výhodou), odpovídající zdravotní stav, trestní bezúhonnost (výpis z evidence
RT), řidičské oprávnění skupiny B, schopnost pracovat se zahradní technikou
- údržbářská, zednická a zámečnická zručnost výhodou, stejně jako Osvědčení odborné
způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č.50/78 Sb.
- trvalé bydliště v obci Ostrá výhodou
Nástup ihned po uzavření výběrového řízení.

Pracovní náplň:

- údržba a opravy obecního majetku (budov, mobiliáře), údržba a provoz dopravních
prostředků, strojů a zařízení, úklid veřejných prostranství, údržba veřejné zeleně
- údržba komunikací, zajištění provozu ČOV (po zaškolení)
- pravidelná kontrola stavu obecního majetku a pořádku v obci

Písemné nabídky zasílejte nebo osobně doručte na adresu Obecního úřadu v Ostré,
Ostrá č.p. 1 72, 289 22 Lysá nad Labem, do 30.1 . 201 5 do 1 2:00 hod.

Informace od firmy AVE:

BIOODPAD DO ČERNÝCH POPELNIC NEPATŘÍ
Vážení občané,
od 1 . 1 . 201 5 vstupuje v platnost novela zákona o odpadech, která nařizuje obcím/městům
oddělené soustřeďování biologických odpadů rostlinného původu . Toto omezení vyplývá
ze směrnice o skládkování odpadů (1 999/31 /EC), která je implementována do naší platné
legislativy včetně plánu odpadového hospodářství, ve kterém je stanoven následující cíl:
"V zájmu dosažení cíle snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních
odpadů (dále jen "BRKO") ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 201 0
nejvíce 75% hmotnostních, v roce 201 3 nejvíce 50% hmotnostních a výhledově v roce 2020
nejvíce 35% hmotnostních z celkového množství vzniklého v roce 1 995."
Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme upozornit, že pokud při svozu komunálního odpadu

(svoz klasických popelnic) bude posádkou nalezen ve Vaší nádobě jakýkoliv bioodpad,
Vaše nádoba nebude vyvezena (v návaznosti na směrnici).

Důvod, proč se omezuje podíl ukládaných biologicky rozložitelných odpadů na skládky je
ten, že rozklad těchto odpadů probíhá v anaerobních podmínkách, a tím vzniká skládkový
(bio)plyn s vysokým podílem metanu, který ke skleníkovému efektu přispívá 21 násobně více
než hlavní skleníkový plyn oxid uhličitý, který vzniká při rozkladu aerobním. Proto jsou níže
uvedené odpady odkloňovány ze skládek na zařízení typu řízených kompostáren, které dokáží
tyto odpady z části přeměnit na oxid uhličitý a z části vrátit zpět do půdy ve formě stabilního
humusu, který je zárukou, že uhlík zůstane dlouhodobě uložen v půdě a nebude přispívat ke
skleníkovému efektu.
Připomeňme si, co do nádoby na bioodpad patří a co tam naopak nepatří:

Do bioodpadu patří

- odpad ze zahrad občanů obce, zelený odpad z údržby veřejných ploch (biologicky
rozložitelný), posečená tráva, plevel, větvičky, listí, zvadlé květiny, zemina z květináčů, kůra ze
stromů, ořez z keřů a stromů, drny, spadané ovoce

Do bioodpadu nepatří

- obaly (papírové a lepenkové, plastové, kovové a kompozitní), stavební odpad (beton, hrubá a
jemná keramika, výrobky ze sádry, cihly, odpad druhotně blíže neurčený nebo výše
neuvedený), domovní odpad, sklo, plasty, kovy, textilní materiál, převařené zbytky z jídel,
maso, kosti apod. jakékoliv jiné neorganické materiály a odpady

Vyjádření Obecního úřadu :

Zastupitelstvo obce projedná a bude informovat občany, jak konkrétně bude nakládáno s
biologickým odpadem v naší obci.

Úspěšný rok 201 5
přeje svým občanům Obec Ostrá

SEZNAM LÉKAŘSKÝCH PRACOVIŠŤ V LYSÉ NAD LABEM

Blahopřejeme!
V lednu oslaví své životní jubileum

Josef Víšek
Věra Nováková

Ostrá
Ostrá

93 let
83 let

Místní knihovna

v budově Obecního úřadu v Ostré
je otevřena každý sudý týden v úterý od 1 6 do 1 8 hodin
(červenec - srpen ZAVŘENO)
knihovnice: Jaroslava Morcová

POPLATKY ZA ODPAD A LIKVIDACI ODPADNÍCH VOD NA ROK 201 5
Poplatky za likvidaci odpadních vod činí 1 .300,- Kč za trvale hlášenou osobu (popř.
napojenou chalupu) a 500,- Kč za dítě do 1 5 let.
Poplatek za likvidaci odpadů (popelnice) činí 570,- Kč za osobu s trvalým pobytem/rekreační
objekt. Pro děti do 1 5 let věku nebo osoby do 26 let věku studující v řádném denním studiu činí
poplatek 470,- Kč.
Poplatek za psa činí 50,- Kč/první pes, 75,- Kč/druhý a každý další pes.
Poplatek se neplatí za psy se speciálním výcvikem, záchranářské a lovecké psy, pokud mají
osvědčení o výcviku, dále je na dobu 1 roku osvobozen pes z útulku.
Poplatky jsou splatné: první splátka do 31 . 3. 201 5, druhá splátka do 30. 9. 201 5.
Při úhradě za likvidaci odpadů obdržíte nové roční známky na popelnice. Kdo nebude mít roční
známku na popelnici do 31 . 3. 201 5, tomu nebude popelnice vyvezena!
Poplatky je možno zaplatit v úředních dnech, tj. pondělí a středa, od 8.00 do 11 .00 hodin a od
1 3.00 do 1 7.00 hodin na Obecním úřadě v Ostré.
Dále je možno úhradu zaslat převodem na účet obce, č. účtu 22291 91 /01 00 , jako variabilní
symbol je třeba uvést č. popisné (evidenční). Občané Šnepova před číslo popisné (evidenční)
napíší ještě č. 6.
Kompletní znění OZV č. 1 /201 3 o místních poplatcích je k dispozici na Obecním úřadě nebo
na webových stránkách obce.

Telefonické konzultace dětských
lékařů po ordinačních hodinách pro
registrované pacienty těchto lékařů:
MUDr. Čerňanská tel. 602 830 242
MUDr. Dáňová,
tel. 728 234 392
MUDr. Chocholová tel. 606 840 451
MUDr. Matasová tel. 607 746 211
všední dny 1 7.00-22.00h
sobota, neděle, svátky: 8.00-20.00h
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MUDr. Dalecký
ordinuje v Ostré
každou sudou středu
od 1 0.30 do 11 .30
tel. 325 51 2 01 3

POWERJOGA
POSILOVACÍ CVIČENÍ
Cvičení 2x týdně v tělocvičně školy

pondělí 1 9.00-20.00
středa 1 9.00-20.00

PILATES
Každý čtvrtek 1 9.00-20.00 , 20.00-21 .00
v tělocvičně školy v Ostré
Cvičitelka: Blanka Fiedlerová
Cena: 250,- Kč za 5 lekcí
450,- Kč za 1 0 lekcí
S sebou: podložku, ručník, pití
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