
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRUŽNO KONANÉHO DNE 27. 02. 

2017 OD 19,00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBCE OSTRUŽNO. 

Přítomni členové zastupitelstva: Richter J., Richterová Zd., Richterová V., 

Bittnerová Z., Frydrych Mir. 

Omluveni:  2 – Landovská R. a Enge M. 

Hosté: 2 

Program: 1) Zahájení 
                  2) Přečtení zápisu z minulého zasedání a jeho plnění  
                  3) Schválení návrhu rozpočtu na r. 2017 
                  4) Pošta 
                  5) Různé 
                  6) 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 5 – proti 0 
 

2) Zdeňka Richterová přečetla zápis z minulého zasedání a jeho plnění -  nebylo 
žádných připomínek. 
Pro 5 – proti 0  
 
3) Zdeňka Richterová přečetla návrh rozpočtu na rok 2017 – vyvěšen 10. 02. 2017 a 
sejmut 27. 02. 2017. OZ návrh rozpočtu projednalo a schválilo. Nebylo žádných 
připomínek. 
Pro 5 – proti 0 
 
4) Pošta : a) Knihovna V. Čtvrtka – darovací smlouva  
b)Obec Ostružno – kupní smlouva M. Paříková a J. Pech 
c) Odbor dopravy a sil. hospodářství  informace – změna technologa veřejné 
dopravy 
d) Ministerstvo financí – přihlašovací údaje pro obce 
e) Obec Ostružno  - rozhodnutí / povolení napojení z místní komunikace/ 
f) MÚ Jičín – oznámení  - trubní studna na p.č. 35/1 
g)Úřad pro zastupování státu  - žádost o zveřejnění na úřední desce 
h) Policie ČR – zpráva o bezpečnostní situaci 



i) KÚ KVH kraje – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ostružno za 
rok 2017 
 
5) Různé – a) Státní pozemkový  úřad – žádost o povolení ke zřízení napojení na 
místní komunikaci 
Pro 5 – proti 0 
b) Smlouva o udělení souhlasu k provedení stavby Polní cesta HC1 a v k. ú. 
Ostružno u Jičína 
Pro 5 – proti 0 
c) Smlouva o udělení souhlasu k provedení stavby Polní cesta HC 2 v k. ú. Ostružno 
u Jičína 
Pro 5 – proti 0 
d) MÚ Jičín – stavební úřad – Ing. K. Vodsed’álková, Ph.D. – nesouhlas se stavbou 
víceúčelového hřiště Ostružno – napsat stanovisko obce 
Pro 5 – proti 0 
e) OZ souhlasí se změnou koordinační situací stavby – víceúčelové hřiště 13x 24m 
Ostružno p.č. 41/2 a 40/2 – posunout hranice hřiště od pozemku č. 41/1 o 2 metry 
k pozemku č. 40/2 a překreslit koordinační situaci stavby. 
Pro 5 – proti 0 
f) OZ souhlasí s odvoláním souhlasu obce s ohlášenou stavbou Ing. K. 
Vodsedálková - realizace rekreační objekt Hanika 
pro 5 – proti 0 
 
6) Diskuse a závěr  - Starosta poděkoval všem za účast. OZ děkuje všem občanům, 
kteří se podílejí na vzhledu naší obce. 
OZ bere na vědomí. 
 
USNESENÍ: I. Schvaluje: 1) Zahájení 
2) Zápis z minulého zasedání a jeho plnění 
3) Rozpočet na rok 2017  
4) Žádost o povolení ke zřízení napojení na místní komunikaci 
5) Smlouva o udělení souhlasu k provedení stavby Polní cesty HC1 
6) Smlouva o udělení souhlasu k provedení stavby Polní cesty HC2 
7) Stanovisko obce 
8) Posunout hranice víceúčelového hřiště od pozemku 41/1 o 2 metry k pozemku 
č. 40/2 a překreslit koordinační situaci stavby. 
9) Odvolání souhlasu obce s ohlášenou stavbou  - Ing. K. Vodced´álková 
 
 
 



II. Bere na vědomí: 1) Poštu 
2) Diskusi a závěr 
 
 
 
 
 
 
 
Jednání ukončeno ve 20,30 hodin.  
Zapsala: Richterová Zdeňka ………………………………… 
Ověřovatelé:    Frydrych M.……………………………………… 
                            Bittnerová Z. ………………………………. 
Starosta obce Jiří Richter ……………………………………… 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 06. 03. 2017                                                      Sejmuto:  21. 03. 2017 
 
 
                   


