
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRUŽNO KONANÉHO DNE 27. 12. 2016 OD 

19,00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBCE OSTRUŽNO. 

Přítomni členové zastupitelstva: Richter J., Richterová Zd., Landovská R., Frydrych M., 

Richterová V., Enge M. 

Omluveni: Bittnerová Z. 

Hosté: 0 

Program: 1) Zahájení 
                  2) Přečtení zápisu z minulého zasedání a jeho plnění  
                  3) Pošta 
                  4) Různé 
                  5) Diskuse a závěr 
                   
1) Jednání zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce Jiří Richter, přítomna nadpoloviční 
většina členů OZ – OZ usnášeníschopné. 
Starosta dal hlasovat o programu jednání. 
Pro 6 – proti 0 

 
2) Zdeňka Richterová přečetla zápis z minulého zasedání a jeho plnění – nebylo žádných 
připomínek. 
Pro 6 – proti 0. 
 
 3) Pošta : a) Obec Ostružno – pro FÚ Jičín – obec Ostružno nevydalo vyhlášku k dani 
z nemovitých věcí 
b) Římskokatolická farnost Jičín – informace ohledně ostruženských varhan 
c)  Obec Ostružno – zápis o zapečetění pokladniček 
d) Enge M. – oznámení  - prořez náletů a stromových větví 
e) Obec Ostružno – podání zprávy k plnění podmínek – bezúplatný převod 
f) KÚ KVHK – zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Ostružno 
OZ bere na vědomí.  
 
4) Různé – a) Úprava rozpočtu č. 5 
Pro 6 – proti 0 
b) Obec Ostružno – nová smlouva na byt 
Pro 6 – proti 0  
c) Veřejné zasedání v r. 2017 
Pro 6 – proti 0 
d) Obec Dolní Lochov – uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu 
spádové mateřské školy 
Pro 6 – proti  
e) OZ schvaluje prodej pozemku 25/6  - 52 m2 zahrada p. Paříkové a p. Pechovi 
1m2 za 200,- Kč a kupní smlouvu. 
Pro 6 – proti 0 
 



f) OZ schvaluje pravomoc starosty  k provádění rozpočtových opatření: 
 
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v 
následujícím rozsahu:  
do výše 100 000,00 Kč  na straně příjmů i výdajů 
a dále v těchto případech:  
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů na straně 

příjmů i výdajů nebo  
b) jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční 

prostředky obce 
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech:  

a) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu 
nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a 
dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady  

b) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy 
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být 
realizován  

c) poslední rozpočtovou změnu v roce v neomezené výši 
2) ZM si v y h r a z u j e  
provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený starostovi obce být informováno o 

schválených rozpočtových opatřeních starostou obce na nejbližším VZ 

5) Diskuse a závěr  - Starosta poděkoval všem za účast. OZ děkuje všem občanům, kteří se 

podílejí na vzhledu naší obce a popřál všem občanům hodně zdraví do nového roku. 

OZ bere na vědomí. 
 
 
USNESENÍ: I. Schvaluje: 1) Zahájení 
2) Zápis z minulého zasedání a jeho plnění 
3) Úprava rozpočtu č. 5 
4) Nová smlouva na byt 
5) Veřejné zasedání v r. 2017 
6) Uzavření dohody s Obcí Dolní Lochov 
7) Prodej pozemku 26/5 a kupní smlouv 
8) Pravomoc starosty 
 
II. Bere na vědomí: 1) Poštu 
2) Diskusi a závěr 
 
Jednání ukončeno ve 20,30 hodin.  
Zapsala: Richterová Zdeňka …………………………………….. 
Ověřovatelé:   Enge Mil.  ……………………………………… 
                         Frydrych M. ……………………………………… 
Starosta obce Jiří Richter ………………………………………… 
 
 
Vyvěšeno:  2. 1. 2017                                                                Sejmuto:  30. 1. 2017 



 
 

 
                   


