
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRUŽNO KONANÉHO DNE       

28.01.2019 OD 19,00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBCE OSTRUŽNO. 

Přítomni členové zastupitelstva: Richter J.,  Enge Mil., Richterová Zd., 

Frydrych Mir., Bittnerová Zd., Bc. Stehlík O, Třešňáková I. 

Omluveni: 0 

Hosté: 0 

Program: 1) Zahájení 
                  2) Přečtení zápisu z minulého zasedání a jeho plnění 
                  3) Zpráva kontrolního a finančního výboru 
                  4) Zpráva inventarizační komise 
                  5) Nájemní smlouva na obecní byt 
                  6) Pošta 
        7) Různé 
        8) 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) Zpráva kontrolního a finančního výboru 
Zdeňka Bittnerová přečetla zprávu finančního výboru, nebylo shledáno 
hrubých nedostatků. Zápisy z kontrol přiloženy. 
Miroslav Frydrych přečetl zprávu kontrolního výboru, nebylo shledáno 
hrubých nedostatků. Zápisy z kontrol přiloženy. 
OZ bere na vědomí 
 
4) Zpráva inventarizační komise 
Pan Miroslav Frydrych přečetl zprávu inventarizační komise. 
Kontrolou nebylo zjištěno nehospodárné a neúčelné vynakládání prostředků. 
Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Zápisy a soupisy z kontrol přiloženy. 
OZ bere na vědomí 
 



 
5) Zdeňka Richterová přečetla nájemní smlouvu na obecní byt, která byla 
prodloužena na dva roky tj. od 1.1.2019 – 31.12.2020. 
Pro 7 – proti 0 
 
6) Pošta: Informace: 
a) REMA AOS – spolupráce mezi obcemi                                         
b)  Obec Ostružno – zapečetění pokladničky pro Tříkrálovou sbírku 2019 
c)  MÚ Jičín – odbor živ. prostředí – upozornění na roční hlášení o odpadech 
d) ČNB – seznámení s průběhem roční účetní uzávěrky 2018/2019 v ČNB 
e) Diakonie Broumov – smlouva o poskytnutí služeb 
f) ČR – Státní pozemkový úřad – protokol o předání a převzetí stavby ,,Polní 
cesty HC2 a HC1a“  v k.ú. Ostružno u Jičína 
g) MÚ Jičín – Stavební úřad – Rozhodnutí č.10/2019 o povolení změny stavby 
před jejím dokončením – víceúčelové hřiště Ostružno 
h) MÚ Jičín – sdělení – ,, Novostavba objektu zahradnické prvovýroby na 
pozemkové parcele č 818/3 v k.ú. Ostružno ‘‘nabylo právní moci 
i) Obec Ostružno – otevření pokladničky z Tříkrálové sbírky – 2.920,- Kč. 
j) KVHRkraj konečné přezkoumání hospodaření obcí za rok 2018 
k) MÚ Jičín – odbor správních agend – zjištění počtu voličů s překážkou 
výkonu volebního práva 
l) Kupní smlouva na nákup pozemků pro obec Ostružno. 
m) Volby do Evropského parlamentu 24. A 25. Května 2019 – harmonogram 
lhůt 
OZ bere na vědomí.  
 
6) Různé: 
 a) Severočeské komunální služby – navýšení cen za odvoz a odstranění 
směsného komunálního odpadu. Cena navýšení pro fyzické osoby vychází 
průměrně o 100,- Kč navíc. Rozdíl ceny pro občany se bude hradit z obecního 
rozpočtu. 
Pro 7 – proti 0 
b) Obecní zastupitelstvo schválilo, že město Jičín bude projednávat za obec 
Ostružno přestupky v souladu s ustanovením §105 zákona č. 250/2016 Sb. o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, vykonávání 
veškeré přenesené působnosti k projednávání přestupků vymezené §60 odst. 
2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dále vymezenou 
zvláštními právními předpisy svěřenou orgánům obce -Veřejnoprávní smlouva 
Pro 7 – proti 0 
 



c) Žádost o poskytnutí dotace z dotačního fondu KVHRkraje na rok 2019 – 
POV – 19POVU1 na projekt – Víceúčelové hřiště Ostružno 
Pro 7 – proti 0 
d) Knihovna V. Čtvrtka – darovací smlouva. OZ odsouhlasilo částku 2.000,- Kč 
na nákup knih do výměnného fondu. 
Pro 7 – proti 0 
d) OZ schválilo žádost o úplatný převod pozemků do vlastnictví obce: 
p.č. 941 –   67m2 – zeleň 
p.č.40/3 – 351m2 – ostatní plocha 
oba pozemky v KÚ Ostružno a jsou v majetku ČR, Státní pozemkový úřad. 
 
7) Diskuse a závěr : 
a) Hasičský bál ve Starém Místě v Motorestu 2. března 2019, hrají manželé 
Šukovi, doprovodný program a autobus zajištěn. 
b) Výpomoc občanů na úklid obecní stodoly před její opravou 2.2.2019.  
Starostka poděkovala všem za účast. 
OZ bere na vědomí. 
 
USNESENÍ: I. Schvaluje: 1) Zahájení 
2) Zápis z minulého zasedání a jeho plnění 
3) Nájemní smlouvu na obecní byt 
4) Rozdíl ceny za odvoz komunálního odpadu se bude hradit z obecního 
rozpočtu 
5) Veřejnoprávní smlouvu s Městem Jičín 
6) Žádost o poskytnutí dotace z POV – 19POVU1 na projekt – Víceúčelové 
hřiště 
7) Darovací smlouvu s knihovnou V. Čtvrtka 
8) Žádost o úplatný převod pozemků p.č. 941 a p. č. 40/3 
 
II. Bere na vědomí: 1) Poštu 
2) Zprávu finančního a kontrolního výboru 
3) Zprávu inventarizační komise 
4) Diskusi a závěr 
Jednání ukončeno ve 21,30 hodin.  
Zapsala: Richterová Zdeňka …………………………………………         
Ověřovatelé:    Bc. Ondřej Stehlík.………………………………… 
                            Frydrych Miroslav ………………………………… 
Starostka obce Zdeňka Richterová……………………………… 
 
Vyvěšeno:  4. 2 . 2019                                                Sejmuto: 25.2. 2019  


