
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRUŽNO KONANÉHO DNE       

24. 06. 2019 OD 19,00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBCE OSTRUŽNO. 

Přítomni členové zastupitelstva: Richter J., Richterová Zd., Bc. Stehlík O., Enge 

M., Bittnerová Z. a Frydrych M. 

Omluveni: 1 

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 6 – proti 0 
 
2) Zdeňka Bittnerová přečetla zápis z minulého zasedání a jeho plnění – 
nebylo žádných připomínek. 
Pro 6 – proti 0.  
 
3) Pošta : Informace: 

a) Profesionálové a.s. – příkazní smlouva č. PS1977010212 
b) Profesionálové a.s. – souhlas se zpracováním a ochranou osobních             

údajů 
c)  Obec Ostružno – žádost o zprávu z místa bydliště 
d) Policie ČR – žádost o zprávu z místa bydliště   
e) MÚ Jičín – oznámení – zahájení řízení o schválení havarijního plánu 
f)  Hudební skupina Verona - informace 
g) Bc. Matěj Severa, MBA – grafický pasport hřbitova Ostružna - 

nabídka 
h) Ministerstvo spravedlnosti ČR – podávání průběžného oznámení   

veřejnými funkcionáři – žádost o součinnost 
         ch) KÚ KHKraje – sdělení o nabytí právní moci rozhodnutí 
            i)  KÚ KHKraje – oznámení o zahájení přezkoumání obce – dne           

26.11.2019 a 27.2.2020  
j) EU – Úřad práce – veřejně prospěšné práce 



k) MÚ Jičín – volby do Evropského parlamentu 
l) REMA Systém – dodatky ke smlouvám 

         m) MV ČR – kompendium – oznámení výkonu agendy orgánem veřejné    
moci 

n) MV ČR – informační sdělení 
o) ČSÚ – sčítání domů a bytů - jaro 2021 
p) KÚ KHKraje – smlouva o poskytnutí dotace z Dotačního fondu               

Královéhradeckého kraje 
r) KÚ KHKraje – žádost o zveřejnění VV-vydání A č.2 ZÚR KHKraje 
s) KÚ KHKraje – Veřejnoprávní smlouva č. 40/VS/2019 
t) KÚ KHKraje – přehled realizovaných veřejných zakázek za rok 2019 

OZ bere na vědomí.  
 
4) Různé :  
a) Oblastní charita Jičín – žádost o příspěvek na pečovatelskou službu pro 
obce mikroregionu Mariánská zahrada 
Pro 0 – proti 6 
b) Martina Pavlasová – soustředění dětí na faře, využití objektu školy – WC, 
voda 
Pro 6 – proti 0 
c) MUDr. Zdeněk Havlík – žádost o zpřístupnění stavebního pozemku p.č. 4/6 
po obecní komunikaci č.p. 866. 
OZ nemá námitek. Vyměřit část obecního pozemku, který bude využíván a je 
veden jako ostatní plocha č.p. 866 na náklady žadatele. S tím, že obec nebude 
tento pozemek upravovat a udržovat. 
Pro 6 – proti 0 
d) Vendula Grübelová – DČOV Ostružno – objednávka. Nabízí variantu 
umístění DČOV do volného neporušeného prostoru. OZ nesouhlasí, DČOV 
umístit do stávajícího septiku. 
Pro 0 – proti 6 
e) Rozpočtové provizorium č. 3 
OZ bere na vědomí. 
 
5) Diskuse a závěr:  
a) Jiří Richter informoval o zasedání Svazku obcí Brada. 
b) Starostka 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) Soustředění dětí na faře 
4) Zpřístupnění pozemku p.č. 4/6  

        II. Bere na vědomí:  
  1) Pošta 

2) Rozpočtové provizorium č. 3 
3) Diskusi a závěr 

  III. Neschvaluje: 
1) Příspěvek Oblastní charita Jičín 
2) Umístění DČOV 

 
 
Jednání ukončeno ve 21,30 hodin.  
Zapsala: Richterová Zdeňka …………………………………………. 
Ověřovatelé:  Bc. Stehlík Ondřej ……………………………………… 
                          Frydrych Miroslav       ……………………………………… 
Starostka obce Zdeňka Richterová ………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno:   1. 7. 2019       Sejmuto: 29. 7. 2019 
 
 
 
                   


