ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRUŽNO
KONANÉHO DNE 25. 03. 2019 OD 19,00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
OBCE OSTRUŽNO.
Přítomni členové zastupitelstva: Richterová Zd., Bittnerová Zd., Enge M.,
Richter J., Frydrych M., Třešňáková I., Bc. Stehlík O.
Omluveni: 0
Hosté: 0
Program:

1) Zahájení
2) Přečtení zápisu z minulého zasedání a jeho plnění
3) Schválení návrhu rozpočtu na rok 2019 obce a MŠ
4) Pošta
5) Různé
6) Diskuze 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) Starostka obce Zdeňka Richterová přečetla návrh rozpočtu obce Ostružno
na rok 2019 – vyvěšen na úřední a elektronické desce 1. 3. 2019 a sejmut
25. 3. 2019. Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf. Rozpočet schválen
jako vyrovnaný - výše příjmů i výdajů 2.182.988,00 Kč.
Návrh rozpočtu byl schválen 25. 3.2019.
Pro 7 – proti 0.
Starostka obce Zdeňka Richterová přečetla návrh rozpočtu MŠ Ostružno na
rok 2019 – vyvěšen na úřední a elektronické desce 1. 3. 2019 a sejmut
25. 3. 2019.
Návrh rozpočtu byl schválen 25. 3. 2019.
Pro 7 – proti 0.

4) Pošta: Informace:
a) Katastrální úřad Jičín – vyrozumění o provedeném vkladu do katastru
nemovitostí
b) Krajská hygienická stanice – informace o zahájení kontroly
c) KÚ KVHK – sběr informací o opatrovaných osob
d) Manželé Burdelovi – žádost o povolení pokácení dřeviny
e) Krajská hygienická stanice – oznámení o nevyhovujícím vzorku vody
f) Obec Ostružno – přijatá opatření k výsledku vzorku vody
g) Obec Ostružno – povolení pokácení dřeviny
h) LESY ČR – informace o aktuální situaci v lesích
ch) Obec Ostružno – zrušení zápisu na portále Fuzeplus.cz
i) KÚ KVHK – zpráva o výsledku hospodaření obce Ostružno za rok 2018
j) MÚ Jičín – návrh na veřejnoprávní smlouvu
k)Ministerstvo vnitra – oznámení o vydání Věstníku vlády pro orgány
krajů a obcí
l) Ministerstvo vnitra – zpřístupňování informací občanům
OZ bere na vědomí
5) Různé:
a) Lukáš Řehák – cenová nabídka na opravu středové části obecní stodoly
v částce 42 000,- Kč
Pro 7 – proti 0
b) OZ určilo starostku obce Ostružno Zdeňku Richterovou jako zastupitele ve
věci pořízení Územního plánu Ostružno.
Pro 7 – proti 0
6) Diskuse a závěr - a) 27. 3. 2019 – informační schůzka na Policii ČR ohledně
umístnění nových značek na nové polní cesty
b) Nevyhovující stav septiku u školy, zajistit cenovou nabídku na čističku
odpadních vod nebo hledat jiné řešení.
c) Při velkém větru byla zcela zničena střecha na urnovém háji a několik skel.
Do příštího zasedání OZ promyslet následnou opravu střechy a dát uříznout
nová skla.
d) Prorůstání tújí do obecního plotu. Zjistit majitelé hrobů, u kterých se
přerostlé dřeviny nachází a upozornit je na jejich odstranění.
Starostka poděkovala všem za účast.
OZ bere na vědomí.

USNESENÍ č. 3 : I. Schvaluje:
1) Zahájení
2) Zápis z minulého zasedání a jeho plnění
3) Návrh rozpočtu obce Ostružno na rok 2019
4) Návrh rozpočtu MŠ Ostružno na rok 2019
5) Cenovou nabídku na opravu střední části obecní stodoly
6) Určení starostky jako zastupitele ve věci pořízení ÚP Ostružno
II. Bere na vědomí:
1) Poštu
2) Diskusi a závěr

Jednání ukončeno ve 20,30 hodin.
Zapsala: Richterová Zdeňka …………………………………...
Ověřovatelé: Frydrych Miroslav………………………………..
Bc. Stehlík Ondřej ………………………………..
Starostka obce Zdeňka Richterová …………………………….
Vyvěšeno: 01. 04. 2019

Sejmuto: 29. 04. 2019

