
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRUŽNO KONANÉHO DNE  04. 09. 

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

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

Bittnerová Z., Landovská R., Frydrych M. 

Omluveni:  0 

Hosté: 4 

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 7 – proti 0 
 

2) Zdeňka Richterová přečetla zápis z minulého zasedání a jeho plnění -  nebylo 
žádných připomínek. 
Pro 7 – proti 0 
 
3) Pošta :  
a) MÚ Jičín – Oznámení zahájení vodoprávního řízení – ČOV EKO-č.p. 33                                        
b) MÚ Jičín – Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání č.p. 33 
c) Zpráva o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a 
dodržování ostatních povinností plátce pojistného - VZP 
d) Severočeské komunální služby – sběr nebezpečných složek komunálního 
odpadu v neděli 15.října 2017: 9,30-9,40 hod 
e) Radka a Roman Landovských – kupní smlouva na pozemek  
f) Obec Ostružno – žádost o vydání rozhodnutí o dělení pozemků 
g) Petr Bucek – doklad o kontrole, údržbě a opravě hasicích přístrojů 
h) MV ČR – zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání OP a cestovního 
pasu 
i) KÚ Královéhradeckého kraje – žádost o vyjádření k vydání licence k stávající 
autobusové lince 
j) MÚ Jičín – stavební povolení – polní cesta HC2 v k.ú. Ostružno u Jičín  
k) MÚ Jičín – vyjádření souhlas s dělením pozemků 



OZ bere na vědomí.  
 
4) Různé: 
a) Starosta obce – informace o sekání obecního lesa 
b) Starosta obce – informace o výrobě stěny v MŠ (Enge Tomáš, Valenta Libor) 
c) Starostka obce – informace o akci – Rok 1866 
d) OZ provedlo prohlídku budovy č.p. 39 a odsouhlasilo koupi této nemovitosti. 
Pro 7 – proti 0 
 
OZ souhlasí s přijetím střednědobého úvěru od KB a.s. pobočky Jičín ve výši 1 mil. 
Kč se splatností 5 let na financování nákupu nemovitosti č.p. 39 v Ostružně, k.ú. 
Ostružno zajištěného směnkou.  
Č.j. 08/2017 – Usnesení o schválení úvěru od KB Jičín ze dne 4.9.2017. 
Pro 7 – proti 0 
Záměr obce koupit nemovitost č.p. 39 byl řádně vyvěšen na úřední desce i 
elektronicky dne 14. 08. 2017 a svěšen 04. 09. 2017. 
 
OZ ukládá starostovi obce sepsání žádosti o úvěr v KB Jičín a následně sepsání 
kupní smlouvy na nemovitost č.p. 39 Ostružno. 
Pro 7– proti 0 
 
 
e) OZ schválilo střednědobý výhled rozpočtu pro obec Ostružno 2018 - 2022. 
Pro 7 – proti 0 
f) Rozpočtové opatření č.5 
OZ bere na vědomí 
 
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) Nákup nemovitosti č.p. 39 Ostružno 
4) Schvaluje přijetí střednědobého úvěru do výše 1 mil. Kč. od 
KB a.s. Jičín na nákup nemovitosti č.p. 39 Ostružno 
5) Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro obec Ostružno 
2018-2022 

 



 
 
II. Bere na vědomí: 1) Poštu 

2) Diskusi a závěr 
3) Rozpočtové opatření č. 5 

 
III. Ukládá: 1) Starostovi obce sepsání žádosti o úvěr v KB a.s. Jičín a následně 
sepsání kupní smlouvy na nemovitost č.p. 39 Ostružno. 
 
 
 
 
 
 
Jednání ukončeno ve 21,30 hodin.  
Zapsala: Richterová Zdeňka ………………………………… 
Ověřovatelé:    Enge M.  ……………………………………… 
                            Bittnerová Zdena ……………………….. 
Starosta obce Jiří Richter ……………………………………… 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 05. 09. 2017      Sejmuto:  25.09. 2017 
 
 
                   


