VÁNOČNÍ ZPRAVODAJ
pro Ostrou a Šnepov
ročník XV.

ZASTUPITELSTVO OBCE, OBECNÍ ÚŘAD
A REDAKCE ZPRAVODAJE
PŘEJÍ
VŠEM OBČANŮM OSTRÉ A ŠNEPOVA POHODU A SPOKOJENOST
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH, PEVNÉ ZDRAVÍ, KUPU ŠTĚSTÍ,
ZDRAVOU MYSL
A HODNĚ ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE 2021

Krásné a spokojené prožití vánočních svátků a hodně zdraví
v novém roce 2021
přejí děti a zaměstnanci Mateřské školy Ostrá.

INFORMACE
Z 21. VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA – 16.12. 2020
ZO schválilo


Střednědobý výhled MŠ Ostrá Ostrá 2021 -2023



Rozpočet MŠ Ostrá na rok 2021



Mimořádnou odměnu ředitelce MŠ



Střednědobý výhled obce Ostrá 2021 -2024



Rozpočet obce Ostrá na rok 2021



Rozpočtové opatření č. 8/2020



Plán investic na rok 2021 – veřejné tábořiště



Spolupráci při akci Filmové léto 2021 s kinematografem bratří Čadíků, s. r. o.



Poskytnutí daru na rok 2021 pro Knihovnu města Mladá Boleslav



Plán financování obnovy kanalizace – aktualizace



Kanalizační řád obce – aktualizace



Povodňový plán obce Ostrá – aktualizace



Strategická plán rozvoje obce Ostrá - aktualizace



Stočné (tj. poplatek za likvidaci odpadních vod) v roce 2021



Pověření veřejnosprávní kontrolou na místě - kontrola hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2020
– MS Ostrá



Pověření veřejnosprávní kontrolou na místě - kontrola hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2020
– SS Ostrá



DPP na rok 2021 - Zpravodaj pro Ostrou a Šnepov



Mimořádnou odměnu starostce obce



Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 20_SOVS01_4121722815, 4121722812 (k akci „Stavební úpravy a
přístavba objektu OÚ Ostrá“)



Smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno – optická síť (LUCOnet s.r.o.x obec Ostrá)



Smlouva o spolupráci (LUCOnet s.r.o. x obec Ostrá)



Žádost o nastavení nových podmínek spolupráce (DIMATEX CS, spol. s r.o. x obec Ostrá)

ZO vzalo na vědomí


Informace o provedených revizích – hřiště MŠ a obce, tělocvična MŠ



Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce Ostrá za rok 2020

POPLATKY - ROK 2021 – obec Ostrá
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Poplatek za likvidaci odpadů (popelnice, kontejnery) činí 600,- Kč za osobu s trvalým pobytem, pro děti do 15
let věku činí poplatek 500,- Kč, 650,- Kč za rekreační objekt. Poplatky jsou splatné – 1. splátka do 31. 3.2021,
druhá splátka do 30. 9.2021.

POPLATEK Z POBYTU
Předmět poplatku z pobytu se mění, protože se vztahuje jak na úplatné poskytnutí ubytování v zařízení k tomu
určeném, tak i na poskytnutí úplatného pobytu v prostoru k tomu primárně neurčeném (např. úplatné
poskytnutí zahrady pro účely stanování nebo pobytu v karavanu, v bytě, rodinném domě atd.). Poplatek z
pobytu se vztahuje na poskytnutí úplatného pobytu i na základě jiné než ubytovací smlouvy. Může jít
například o smlouvu nájemní, nebo o smlouvu nepojmenovanou, jejímž předmětem ale bude úplatné
poskytnutí pobytu. (Např. Úplatné poskytování ubytování v rodinném domě, který není zkolaudován pro účely
ubytování, po dobu nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu, je od
1.1. 2020 zpoplatněno místním poplatkem z pobytu). Sazba poplatku činí 10 Kč za každý započatý den
pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Poplatek za psa činí 100,- Kč/první pes, 150,- 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.

MÍSTNÍ POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den: 10 – 50 Kč
Úplně znění OZV najdete na www.ostra.cz

STOČNÉ NA ROK 2021
stočné 42,55 Kč za 1m3 (bez DPH 10% )

VE ZKRATCE


KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY - do 30.6.2021 se má dle smlouvy uskutečnit zjišťování
(šetření) průběhu hranic pozemků na vnitřním a vnějším obvodu pozemkové úpravy. Předcházet mu
ale musí úvodní jednání, které svoláme jakmile nám to situace dovolí.
(Martin Houfek, vrchní referent, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Nymburk)



BETLÉMSKÉ SVĚTLO Rozvoz Betlémského světla po republice proběhne díky skautským
kurýrům vybranými vlaky v sobotu 19. 12. 2020. Tímto dnem začíná možnost opatřit si od kurýrů
Betlémské světlo a pomoci jej šířit dál. V Lysé n.L. bude vlak zastavovat v 9:47h



OBECNÍ ÚŘAD OSTRÁ bude naposledy v tomto roce otevřen v pondělí 21. prosince. Od 22.
prosince je ZAVŘENO. Znovu otevřen bude v pondělí 4. ledna 2021



KONTEJNERY NA BIOODPAD Od dubna do konce listopadu byly u školy v Ostré a v ulici za
křížkem přistaveny kontejnery na bioodpad. Pravidelně byly firmou Kompostárna Kostomlaty a
Cavalo vyváženy. Spolupráce funguje výborně. Další přistavení kontejneru na větve a stromky,
(pouze u školy) především vánoční, je plánováno na druhou polovinu ledna 2021.



AKCE "LABE, OSTRÁ, OBNOVA NAPOJENÍ ODSTAVNÉHO RAMENE DOUBKA“
Stručně a heslovitě vybráno z e-mailu jednatele zhotovitele stavby: Na začátku prací byla stavební
jáma zapažena larseny, které jsou zaberaněny cca 2,5 m pode dnem jámy. Dno jámy se nachází 3,7m
pod hladinou Labe. Základová spára byla odvodněna drenáží. Na drenážní kamenivo byla položena
separační geotextílie a zhutněná vyrovnávací vrstva štěrkopísku. Na štěrkopískové vrstvě byla
zabetonována deska podkladního betonu. Po celou dobu výstavby až do současnosti byla hladina vody
odčerpávána na úroveň -50cm pod základovou spáru. Na vyzrálou základovou desku byly osazeny
prefabrikované „rámy Beneš“.

Následně byly namotovány prefabrikáty, nabetonována „křídla“ a

parapety nátoků. Byl odtěžen sediment ze dna slepého ramene Doubka v rozsahu dle PD (cca150m3).
Dále bude následovat vytažení ocelových štětovnic, bude ukončeno čerpání. Bude odtěžena
zemina z „východního“ břehu slepého ramene Doubka. Na závěr budou provedeny konečné
terénní úpravy, osetí travním semenem a zhotovení konstrukční vrstvy komunikace. Osazeno
zábradlí na římsy propustku a obnoven povrch štěrkové cesty koruny hráze. Tyto práce proběhnou
v příštím roce 2021. Termín dokončení stavby dle SoD 31.5.2021 bude dodržen, respektive práce
budou dokončeny určitě dříve (v závislosti na počasí). (Ing. Jiří Mašín, jednatel, VEKTRA, spol. s r.o.)


ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU v letošním roce proběhlo 29.11. bez přítomnosti veřejnosti



SÁZENÍ STROMKŮ V RÁMCI PROJEKTU „Děti svému okolí“, který navazuje na projekt Škoda
Auto a.s. s názvem “Za každé prodané auto v ČR jeden zasazený strom” zasadili dospělí s dětmi ze
Šnepova 12 ovocných stromků podél silnice II/331. Vzhledem k situaci to byla velmi rychlá akce.

sázení stromků, 29.11. 2020

SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ OSTRÁ
Všechny fotbaly v Ostré byly přerušeny a nic se nehraje. Na webových stránkách ssostra.cz se objevuje
každou adventní neděli seznámení s nějakou částí z historie fotbalu v Ostré. J. Šípek

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OSTRÁ – ohrožení provozu ČOV Ostrá
Vážení občané,
v listopadu musel být v obci čištěn kanalizační řad. Vyčištěny byly 3 šachty, ve kterých bylo nahromaděno
velké množství vlhčených ubrousků.
!!!Vlhčené ubrousky jsou obvykle vyrobeny z dlouhých vláken netkané celulózy anebo z plastů a mají
tendenci ulpívat ve stokové síti v jakýchkoliv záhybech, kříženích či překážkách a vytvářet vysoce
odolnou kompaktní masu. Důsledkem je výrazné snížení průtočného profilu kanalizačních sítí, zanášení
česlí, ucpávání čerpadel a vyřazení nejrůznějších čidel měřicí techniky z činnosti.!!!
dále....
Plastové části z hygienických potřeb, které nepodléhají rozkladu, zase mohou zcela zničit čerpadla v čerpacích
stanicích odpadních vod. Čerpadlům také vadí vhazování vláknitých materiálů do kanalizace (kousky vat,
odličovací tampony apod.)
Do splaškové kanalizace je zakázáno vypouštět dešťové a povrchové vody, vyjma speciálně povolených
individuálních výjimek. Z tohoto důvodu je zejména nepřípustné zřizování nebo provozování jakékoliv
přípojky dešťové nebo povrchové vody do splaškové kanalizace. Nerespektování tohoto zákazu je považováno
za hrubé porušení kanalizačního řádu, za které může obec Ostrá udělit i opakovanou peněžitou sankci 5 000,Kč a přikázat okamžité odstranění takové přípojky. Udělení sankce nevylučuje současné uplatnění náhrady
vzniklé škody.
Dále je zakázáno do splaškové kanalizace vypouštět závadné, nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky dle
Přílohy č. 1 Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.
!!Do kanalizace je také zakázáno uvolňovat (splachovat) cizorodé předměty, jako jsou hadry, dámské vložky,
tampóny a další podobný odpad, který se v kanalizaci nerozmělní a následně způsobují technologické
obtíže na kanalizaci a ČOV.
O víkendu 12. + 13.12. byla vypuštěna do kanalizačního řadu velmi znečištěná voda s velkým obsahem
hrubých nečistot, která zanesla strojní česla na ČOV. Pokud se toto bude opakovat, bude muset obec
přistoupit ke kamerové kontrole kanalizace a majitelé nemovitosti, ze kterých jsou vypouštěny závadné
látky, budou výjezd firmy hradit.
Děkujeme, že dodržujete Kanalizační řád obce Ostrá.

Na závěr:
Dovolte mi, abych nám všem popřála krásné, klidné, přátelské a bezpečné Vánoce,
dětem i dospělým alespoň částečně splněné sny a v závěru roku pár dní klidu
a odpočinku strávených se svými blízkými.
J. Kaucká

