
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRUŽNO KONANÉHO DNE 26. 06. 2017 OD 

19,00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBCE OSTRUŽNO. 

Přítomni členové zastupitelstva: Richter J., Richterová Zd., Landovská R., Richterová V. a 

Frydrych M. 

Omluveni: Bittnerová Z., Enge Mil. 

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 5 – proti 0 

 

2) Zdeňka Richterová přečetla zápis z minulého zasedání a jeho plnění – nebylo žádných 
připomínek. 
Pro 5 – proti 0.  
 
3) Pošta : a) Obec Ostružno – usnesení zastupitelstva pro Svazek obcí MZ 

b) MÚ Jičín – územní souhlas – domovní ČOV – manželé Grácovi 
c) MÚ Jičín – oznámení o zahájení vodoprávního řízení – vrtaná studna 
d) MÚ Jičín – výzva  - zjednání nápravy – rybník Jíkavec 
e) KVHkraj – rozpočtová odpovědnost 
f) I. Třešňáková a R. Fibiger – žádost o vydání stanoviska k oplocení  
g) Vodsed’álková K. – informace a nové skutečnosti ohledně hřiště 
h) Spolek Bobřík – oznámení o konání letního dětského tábora 

OZ bere na vědomí.  
 
4) Různé : 
a) Rozpočtové opatření č. 3  
OZ bere na vědomí 
 
b) Krajský pozemkový úřad – smlouva na pozemky dotčené stavbou cesty HC1a 
Pro 5 – proti 0 
 
c) Manželé Landovských – geometrický plán pro rozdělení pozemku 
Bere na vědomí 
 
 



d) Starosta obce informoval OZ o výsledku konkursního řízení na obsazení místa 
ředitele/ky MŠ Ostružno.  Na základě konkursního řízení ze dne 15. 6. 2017 byla 
jmenována Lenka Daňová, Dis. Ředitelkou MŠ Ostružno s účinností od 1. 9. 2017 
Bere na vědomí 
 
e)OZ schvaluje Směrnice: 
č.1/ 2017 – o systému účetnictví 
č.2/ 2017 – o oběhu účetních dokladů 
č.3/ 2017 – o cestovních náhradách 
č.4/ 2017 – o dlouhodobém majetku 
č.5/ 2017 – pro časově rozlišení nákladů a výnosů 
č.6/ 2017 – o vedení pokladny 
č.7/ 2017 – o provádění inventarizace 
č.8/ 2017 – pro určení platového tarifu u pracovních činností manuálního charakteru 
č.9/ 2017 – o podrozvaze 
č.10/2017 – o zabezpečení zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole 
č.11/2017 – o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  
č.12/2017 – o stanovení hladiny významnosti 
 
5) 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) Smlouva na pozemky dotčené stavbou cesty HC1a 
4) Směrnice č. 1. – č. 12 
 

 
                 II. Bere na vědomí:  1) Poštu 

2) Diskusi a závěr 
3) Geometický plán 
4) Jmenování ředitelky MŠ 
5) Rozpočtové opatření č. 3 

 
Jednání ukončeno ve 21,30 hodin.  
Zapsala: Richterová Zdeňka …………………………………………. 
Ověřovatelé:   Landovská R. ……………………………………… 
                          Frydrych Mir.       ……………………………………… 
Starosta obce Jiří Richter ………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno:   3. 7. 2017       Sejmuto: 31. 7. 2017  


