
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRUŽNO KONANÉHO DNE 28. 05. 2018 OD 

19,00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBCE OSTRUŽNO. 

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

Richterová V., Landovská R. 

Omluveni: Enge M. 

Hosté: 0 

Program: 1) Zahájení 
                  2) Přečtení zápisu z minulého zasedání a jeho plnění 
                  3) Závěrečný účet obce za r. 2017 
                  4) Prodej obecních pozemků 
                  5) Pošta 
                  6) Různé 
                  7) 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) Zdeňka Richterová přečetla Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ostružno 
za rok 2017, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a 
dobrovolných svazků obcí. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017 byl vhodným  
způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn a vyvěšen 07. 05. 2018 a svěšen      
28. 05. 2018  - tedy po dobu 15 dnů před schválením tj. 28. 05. 2018. Vyvěšen na úřední 
desce i elektronicky. 
OZ souhlasí se závěrečným účtem za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok s vyjádřením souhlasu s celoročním 
hospodařením bez výhrad dne 28. 5. 2018. 
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2017 obce Ostružno.  
ZO schvaluje účetní závěrku MŠ Ostružno, hospodářský výsledek – ztráta byla hrazena 
z rezervního fondu. 
Pro 6 – proti 0 
 
4) Žádost BKTOUR Sklář o odkup obecních pozemků p.č. 819 a 848. 
Pro 0 – proti 6 
 
 5) Pošta : Informace: 
a)  KÚ KVHkraje – veřejná vyhláška Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje 
říjen 2016 – leden 2018 



b)  Obec Ostružno – přistoupení k Memorandu o spolupráci při realizaci projektu MAP 
c)  SOBrada – návrh rozpočtu na r. 2018 
d) KÚ KVHKraje – informace o vyznačení plomby 
e) KB – smlouva o debetní kartě 
f) KB – Informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů 
g) KB – smlouva o balíčku profi účet 
h) KB – dohoda o správě kupní ceny 
i) Obec Ostružno – kupní smlouva nemovitost č. 39 
j) Obec Ostružno – návrh na vklad práva do katastru nemovitosti 
k) MÚ Jičín – sdělení o nabytí právní moci 
l) KÚ KVHkraje- rozhodnutí 13083/UP/2018/Kd 
m) KÚ KVHkraje – pozvánka na poradu 19. 6. 2018 
OZ bere na vědomí.  
 
6) Různé – a) Objednávka popelnice  na elektroodpad 
Pro 6 – proti 0 
b) OZ stanovilo počet 7 členů zastupitelstva , dle § 68 zák. č. 128/2000Sb. o obcích 
Pro 6 – proti 0 
 
7) 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) Závěrečný účet za rok 2017 bez výhrad a účetní závěrku obce a MŠ 
4) Popelnici na elektroodpad 
5) Ustanovení 7 členů zastupitelstva  
 
II. Bere na vědomí: 1) Poštu 
2) Diskusi a závěr 
 
III. Neschvaluje: a) Prodej obecních pozemků p. č. 819 a 848. 
 
Jednání ukončeno ve 21,00 hodin.  
Zapsal: Richterová Zdeňka …………………………………………. 
Ověřovatelé:  Landovská R.       ……………………………………… 
                          Frydrych Mir. ……………………………………… 
Starosta obce Jiří Richter ………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno:   4. 6. 2017                                                                   Sejmuto:  25. 6.. 2016 


