ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRUŽNO KONANÉHO DNE
30. 07. 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.,
Omluveni: Frydrych M.
Hosté: 0
Program: 1) Zahájení
2) Přečtení zápisu z minulého zasedání a jeho plnění
3) Prodej obecního pozemku
4) Nákup pozemku
5) Bezúplatný převod pozemků
6) Smlouva o dočasném užívání obecního majetku
7) Pošta
8) Různé
9) 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) Žádost o odprodej části obecního pozemku p. č. 489/1
OZ zamítlo prodej části obecního pozemku.
Pro 0 – proti 6
4) OZ má záměr koupit pozemek p. č. 123 o výměře 59 m2. Bude osloven majitel
pozemku a čekat na jeho vyjádření.
Pro 6 – proti 0
5) OZ Ostružno souhlasí o bezúplatném převodu pozemků v majetku Státního
pozemkového fondu
40/4 – trvalý travní porost – 1057 m2
40/3 – ostatní plocha – 351 m2

941 – zeleň – 67 m2
Pro 6 – proti 0
6) Prodloužení smlouvy o dočasném užívání obecního majetku
OZ schvaluje nájem/pacht : 500,- Kč /ročně na 5 let.
Pro 6 – proti 0
7) Pošta : Informace:
a) Zdravotní ústav Ústí nad Labem – protokol o zkoušce vody v MŠ
b) Rema systém a.s. – smlouva o zapojení obce do projektu Zelená obec
c) Ministerstvo vnitra – změny ve vydání občanských průkazů a cestovních pasů
d) KVHRK – návrh železničního jízdního řádu 2019
e) KÚ KVHK – přehled realizovaných veřejných zakázek za rok 2018
f) KÚ KVH kraje – oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření obcí za rok 2018
g) Oznámení o opravě střechy a pláště na stavbě pro rekreaci č.e. 2
h) Oznámení o opravě plotu mezi pozemkem p.č. 903 a p. č. 773.
i) Ministerstvo pro místní rozvoj – rozhodnutí ohledně stavby
j) Královéhradecký kraj – vyhlášení hejtmana – mimořádné klimatické podmínky
OZ bere na vědomí.
8) Různé – a) Dopis od Judr. Desenské ohledně vyklízení obecní cesty č. 907,
prodloužení lhůty do 3. 8. 2018.
OZ bere toto na vědomí s tím, jestli – že budou členové OZ jakýmkoliv způsobem
napadány , vyvede z tohoto počínání řádné důsledky.
b) Dětský den s oslavami 100. výročí založení republiky – 8. září 2018
c) OZ schválilo na nově opravených obecních komunikacích č. 882/1 a 883
tonáž 14 tun a snížení rychlosti na 30km/hod.
Pro 6 – proti 0
d) Zdeňka Richterová informovala přítomné, že byl vyplněn a odeslán nový sběrný
formulář velké aktualizace PRVK KHK pro Obec Ostružno a podklady pro
aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje.
OZ bere na vědomí.
9) 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) Záměr koupit pozemek č. p. 123 o výměře 59m2
4) Bezúplatný převod pozemků p. č. 40/4, 40/3 a 941
5) Prodloužení smlouvy o dočasném užívání obecního majetku
6) Tonáž 14 tun a 30km/hod. na opravených obecních komunikací
II. Neschvaluje: a) Prodej obecního pozemku p. č. 489/1
III. Bere na vědomí: 1) Poštu
2) Různé
3) Diskusi a závěr

Jednání ukončeno ve 21,30 hodin.
Zapsala: Richterová Zdeňka …………………………………
Ověřovatelé: Enge M. ………………………………………
Bittnerová Zdena ………………………..
Starosta obce Jiří Richter ………………………………………

Vyvěšeno: 06. 08. 2018

Sejmuto: 03. 09. 2018

