
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRUŽNO KONANÉHO DNE 3. 12. 2018 OD 

19,00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBCE OSTRUŽNO. 

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

M., Bc. Stehlík O., Třešňáková I.  

Omluveni: 0 

Hosté: 0 

Program: 1) Zahájení 
                   2) Přečtení zápisu z minulého zasedání a jeho plnění 
                   3) Rozpočtové provizorium na rok 2019 
                   4) Plán inventur za rok 2018 
                   5) Odměny zastupitelstva od 1.1.2019 
       6) Pravomoc starosty 
       7) Pošta 
       8) Různé 
       9) Diskuse a závěr 
                   
1) Jednání zastupitelstva zahájila a řídila starostka obce Zdeňka Richterová, přítomna 
nadpoloviční většina členů OZ – OZ usnášeníschopné. 
Starostka dala hlasovat o programu jednání. 
Pro 7 – proti 0 

 
2) Zdeňka Bittnerová přečetla zápis z minulého zasedání a jeho plnění – nebylo žádných 
připomínek. 
Pro 7 – proti 0.  
 
3) Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočtové provizorium na rok 2019. 
Pro 7 – proti 0. 
 
4) Obecní zastupitelstvo schválilo plán inventur za rok 2018 
Pro 7 – proti 0 
 
5) Obecní zastupitelstvo schválilo odměny neuvolněných členů zastupitelstva dle nařízení 
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků 
Návrh odměn od 1.1.2019: 
Starosta – 19500,- Kč 
Místostarosta – 17100,- Kč 
Předseda výboru – 2343,- Kč 
Člen výboru – 1953,- Kč 
Člen zastupitelstva – 1172,- Kč 
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy.  
Pro 7 – proti 0 
 
 



6) Pravomoc starosty  

1) OZ stanovuje:  
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů kompetenci obecního zastupitelstva k provádění jednotlivých 
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:  
do výše 100 000,00 Kč na straně příjmů i výdajů 
a dále v těchto případech:  
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů na 

straně příjmů i výdajů nebo  
b) jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na 

finanční prostředky obce 
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v pří-
padech:  

a) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií 
nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady 
je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z 
neoprávněné úhrady  

b) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, 
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože 
výdaj musí být realizován  

c) poslední rozpočtovou změnu v roce v neomezené výši 

2) OZ si vyhrazuje:  
provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený starostovi obce být informováno o 

chválených rozpočtových opatřeních starostou obce na nejbližším VZ 

Pro 7 – proti 0 

7) Pošta: Informace:  
                         a) MÚ Jičín odbor stavební – oznámení zahájení územního řízení – 

novostavba objektu zemědělské prvovýroby na pozemkové parcele č. 818/3 
v k.ú. Ostružno 

  b) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – žádost o zveřejnění 
na úřední desce 

 c) Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. – oznámení o registraci škodní události 
                          d) Kysilka M. – Sportservis – revize dětského hřiště 

e) KVHK – informace o organizačních změnách 
f) Jan Pataki – revize vysouvacího žebříku 
g) Prois a.s. Kosice – návrh smlouvy o dílo na příslušnou projektovou a 
inženýrskou přípravu akce Vodovod Ostružno 
h) Obec Ostužno – doložení plnění podmínek k pozemku p.č. 40/2  
i) KVHK – zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Ostružno 
j) MÚ Jičín odbor dopravy – sdělení o dopravním značení k novým cestám 

 
OZ bere na vědomí.  
 
8) Různé: 
a) Veřejné zasedání – poslední pondělí v měsíci 



b) Kontrola veřejného osvětlení  
c) Pronájem klubovny – 500,-Kč 
d) OZ schválilo Rozpočtové opatření č. 6 a bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5 
e) OZ souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce členům OZ pro rok 2019 v rozsahu 
max. 300 hodin/rok. DPP bude proplacena dle předloženého měsíčního pracovního výkazu. 
Minimální hodinová mzda od 1. 1. 2019 - 80,- Kč  
Jmenovitě: Zdeňka Richterová, Miloslav Enge, Jiří Richter, Zdeňka Bittnerová, Miroslav 
Frydrych, Iva Třešňáková, Bc. Ondřej Stehlík 
 
Pro 7 – proti 0 
 
5) Diskuse a závěr   
a) Enge Miloslav informoval o setkání ohledně územního plánu obce Ostružno 
b) Rozsvěcení vánočního stromku 7.12.2018 
c) Vítání občánků a setkání občanů 13.12.2018 
d) Odvoz bioodpadu 
 
OZ bere na vědomí 
 
Starostka obce poděkovala všem za účast.  
 
USNESENÍ: I. Schvaluje:  

1) Zahájení 
2) Zápis z minulého zasedání a jeho plnění 
3) Rozpočtové provizorium na rok 2019 
4) Plán inventur za rok 2018 

                                        5) Veřejné zasedání na rok 2019 
   6) Odměny zastupitelstva od 1.1.2019 
   7) Pravomoc starosty 
   8) Různé 
                                       9) Rozpočtové provizorium č. 6 
 

II. Bere na vědomí:  1) Poštu 
2) Diskusi a závěr 
3) Rozpočtové opatření č. 5 

   
 
Jednání ukončeno ve 21,30hodin.  
Zapsala: Richterová Zdeňka …………………………………… 
Ověřovatelé:  Bc. Stehlík O...……………………………………… 
                          Frydrych Mir.       ……………………………… 
Starostka obce Zdeňka Richterová ………………………………………… 
 
 
 
 
Vyvěšeno:   10. 12. 2018       Sejmuto: 27. 12. 2018                   


