
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRUŽNO KONANÉHO DNE                

29. 07. 2019 OD 19,00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBCE OSTRUŽNO. 

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

Bittnerová Z., Frydrych M., Třešňáková I. 

Omluveni:  0 

Hosté: 0 

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 – sdělení o registraci změny                                       
b) KÚ KVHkraje – návrh železničního jízdního řádu 
c) Ministerstvo vnitra – oznámení odbor všeobecné zprávy 
d) MÚ Jičín – výzva o přidělení čísla popisného 
e) Obec Ostružno – přidělení popisného čísla 
f) Ministerstvo vnitra – přihlašování Mobilním klíčem 
g) Ministerstvo zemědělství – opatření obecné povahy – veřejná vyhláška 
h) REC PROJEKT – aktualizace plánu rozvoje vodovodů a kanalizace 
i) Sever. Kom. služby s.r.o. – ceník na odvoz jedlých olejů a tuků 
j) Státní pozemkový úřad – žádost o sdělení převodu majetku 
k) Lesy ČR – věcné břemeno obec Ostružno 
OZ bere na vědomí. 
 
 
 



4) Různé:  
a) Obec Ostružno – výpověd‘ na část pozemku p. p. 866 v K.Ú. Ostružno. 
Pro 7 – proti 0 
b) ČMMJ ( myslivci) – žádost o finanční příspěvek  
Pro 0 – proti 7 
c) Rozpočtové opatření č. 4 – dotace na Víceúčelové hřiště 13 x 24 m. 
d) Starostka informovala o termínu otevírání obálek a hodnocení nabídek na 
Víceúčelové hřiště 13 x 24 m v pondělí 15.7.2019 od 12:00 hodin. Do výběrového 
řízení přihlásily dvě firmy: Linhart s.r.o. – cenová nabídka: 1.095.788,- Kč  
Vision s.r.o. – cenová nabídka: 946.203,- Kč 
Bylo rozhodnuto o vyloučení účastníka S-Vision s.r.o. z účasti na výběrovém řízení, 
nesplnil požadavky stanovené zadavatelem ve Výzvě k podání nabídek a Zadávací 
dokumentaci k této veřejné zakázce. 
Pro 7 – proti 0  
 
5) Diskuse a závěr :  
a) Paní Třešňáková informovala o setkání zástupců obcí na Mariánské zahradě 
b) Starostka informovala o sekání příkopů k Pazdrně a ke Skláři – pan Koudelka 
c) Naplánovat opravu požární nádrže – vyčištění a nový plot 
d) Informace pro občany – Studně za klubovnou (bývalou prodejnou) je 
soukromým majetkem a obec s majitelem má uzavřenou ústní dohodu o odběru 
podzemních vod do klubovny. 
Obec zprovozní obecní studnu za čekárnou, kde si občané mohou napumpovat 
užitkovou vodu. 
  
Starostka poděkovala 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) Výpověď na část pozemku p. p. 866 v K.Ú. Ostružno 
4) Otvírání obálek – vyloučení účastníka výběrového řízení S-Vision 
s.r.o. 
5) Rozpočtové opatření č. 4 

 
II. Neschvaluje: a) Finanční příspěvek ČMMJ 
 
 



III. Bere na vědomí: 1) Poštu 
2) Diskusi a závěr 

 
 
Jednání ukončeno ve 20,00 hodin.  
Zapsala: Richterová Zdeňka ………………………………… 
Ověřovatelé:    Bc. Ondřej Stehlík ……………………………………… 
                            Frydrych Miroslav ……………………….. 
Starostka obce Richterová Zdeňka ……………………………………… 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 05. 08. 2019      Sejmuto:  02. 09. 2019 
 
 
                   


