ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRUŽNO KONANÉHO
DNE 29. 4. 2019 OD 19,00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBCE OSTRUŽNO.
Přítomni členové zastupitelstva: Richter J., Richterová Zd., Bittnerová Zd., ,
Enge M., Frydrych M., Bc. Stehlík O., Třešňáková I.
Omluveni: 0
Hosté: 1
Program: 1) Zahájení
2) Přečtení zápisu z minulého zasedání a jeho plnění
3) Pošta
4) Různé
5) 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) Pošta – informace:
a) Ministerstvo vnitra ČR – informace k volbám do EP
b) Zdravotní ústav – protokol o zkoušce vody MŠ
c) Obec Ostružno – oznámení o volbách do EP
d) Úřad práce ČR – informace o projektu Podpora zaměstnanosti
e) Ministerstvo financí – informace o finančních kontrolách
f) KVH kraj – sběr počtu obcí jako veřejných opatrovníků
g) SMSČR – povinnosti komunálních politiků dle zákona o střetu zájmů
h) KVHkraj – zabezpečení přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
i) Město Jičín – setkání starostů dne 13. 5. 2019
j) Finanční úřad – veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019
k) LIVE TELECOM – přesun vybraných zemí mezi Zónami
l) Sev. kom. služby – sběr nebezpečných složek – 19.5.2019, 9,30 – 9,40 hod.
m) Krajská hyg. stanice – protokol o kontrole
n) Český úřad zeměměřický – změna přihlašování uživatelů ISÚI přes JIP

o) Obec Kunratice u Cvikova – darovací smlouva pro SDH Ostružno
p) Obecní úřad Střevač – oznámení návrhu územního plánu Střevač
q) Obec Ostružno – objednávka přepravy elektroodpadu
OZ bere na vědomí
4) Různé:
a) Rozpočtové opatření č. 1
b) Starostka obce informovala OZ o jednání s Bc. Davidem Streubelem
( ředitel Sportovního zařízení Jičín) o obecní cestě č. p. 919 k Homoli, která má
být v havarijním stavu. Na místě bylo zjištěno, že větve z okolních pozemků
sahají do cesty. Větve a nálety byly vyřezány. V cestě nejsou výmoly, musí se
strhnout okraje, je v dobrém stavu.
c) Pan Bittner zajistil klempíře na opravu utržené střechy na hřbitově. Bude
s ním spolupracovat.
d) Zůstává nedořešena oprava kanálu u Čvančarů.
e) Proběhla kontrola polních cest ke Skláři a do Pazderny.
f) Starostka obce informovala o jednání na policii ČR ohledně umístnění
značek na polní cesty ke Skláři a do Pazderny. V jednání bude pokračovat a
předloží žádost k jejich umístnění.
OZ bere na vědomí.
g) Starostka obce přečetla cenovou nabídku od firmy EKOSYSTÉM Libuň na
řešení likvidace odpadních vod:
a) nový septik BS V8+ zemní filtr s čerpáním 89 000,- Kč
b) čistírna odpadních vod MČA SBR 12 59 500,- Kč
OZ odsouhlasilo nákup čističky.
Pro 7 – proti 0
h) OZ odsouhlasilo likvidaci a výdej použitého, poškozeného dřeva (prkna a
trámy) po opravě obecní stodoly zdarma občanům trvale bydlící v Ostružně.
Zájemci se mohou hlásit u Bc. Ondřeje Stehlíka, t. č. 602 129 099 do
31. května 2019, odvoz a nakládka vlastní.
Pro 7 – proti 0
5) Diskuse a závěr:
a) Zasedání se zúčastnil Ing. Mil. Bartoň, který představil knihu o Ostružně.
OZ má zájem knihu vydat, nyní ji má zapůjčenou k prostudování.
b) 30. 4. 2019 – Čarodějnický rej
c) 18. 5. 2019 – Okrsková soutěž hasičů v Bukvici
d) Životní jubilea v obci
Starostka poděkovala všem za účast.
OZ bere na vědomí.

USNESENÍ: I. Schvaluje:
1) Zahájení
2) Zápis z minulého zasedání a jeho plnění
3) Likvidace odpadních vod – nákup čističky
4) Likvidace a výdej poškozeného dřeva občanům Ostružna
II. Bere na vědomí :
1) Poštu
2) Různé
3) Diskusi a závěr
Jednání ukončeno ve 21,00 hodin.
Zapsala: Richterová Zdeňka ………………………………………
Ověřovatelé: Bc. Stehlík Ondřej ………………………………
Frydrych M. ………………………………………..
Starostka obce Zdeňka Richterová …………………………….

Vyvěšeno: 6. 5. 2017

Sejmuto: 27. 5. 2017

