
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRUŽNO KONANÉHO DNE       

07. 10. 2019 OD 19,00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBCE OSTRUŽNO. 

Přítomni členové zastupitelstva: Richterová Zd., Richter J., Frydrych M., 

Bittnerová Z., Enge M., Třešňáková I., Bc Stehlík O. 

Omluveni: 0 

Hosté: 0 

Program: 1) Zahájení 
                  2) Přečtení zápisu z minulého zasedání a jeho plnění 
                  3) Zpráva kontrolního a finančního výboru 
                  4) Pošta 
                  5) Různé 
                  6) 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) Miroslav Frydrych přečetl zprávu kontrolního výboru a Zdeňka Bittnerová 
přečetla zprávu finančního výboru.  
OZ bere na vědomí. 
 
4) Pošta: Informace:  
 a) Petr Bucek – doklad o kontrole, údržbě a opravě hasicích přístrojů 
            b) Ministerstvo zemědělství – opatření obecné povahy                     

c) Státní pozemkový úřad – žádost o zveřejnění veřejné nabídky dle 
zákona č. 229/1999 Sb. 
d) KVHKraj – pozvánka na koncert 
e) KVHKraj – protokol o kontrole územního plánu 
f) Obec Ostružno – informace o zahájení výstavby víceúčelového hřiště 
g) KVHKraj – informace o kontrolách veřejných zakázek 
h) Severočeské komunální služby – sběr nebezpečných složek 
20.10.2019 od 9:30 – 9:45 hod 



ch) MV ČR – sdělení o registraci změny agendy 
i) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – žádost o 
zveřejnění na úřední desce 
j) ČEZ – smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí 
nízkého napětí 
k) MV ČR – oznámení – usnesení vlády ČR k Aktualizaci č. 2 a č. 3 – 
Politika územního rozvoje ČR 
l) ČEZ – žádost o zveřejnění upozornění k odstranění stromoví 
m) ČNB – podmínky pro vedení účtů PO 
n) Obec Ostružno – reklamace na polní cestu HC2 ke Skláři 
o) Ing. Jaromír Krejčí – odpověď na reklamaci – bude zjednána náprava 
p) Agrochov Sobotka – nová pachtovní smlouva č. 656 
q) Správa a údržba silnic Jičín – nabídka pracovních míst 

OZ bere na vědomí.  
 
 
5) Různé:  
a) Podskalan Podhradí – žádost o poskytnutí finančního daru na provoz klubu 
ve výši 3.000,- Kč 
Pro 7 – proti 0  
b) Informace: zůstatek na účtu KB – 1.703.799,31,- Kč 
   zůstatek na účtu ČNB – 334.067,83,- Kč 
OZ bere na vědomí 
c) Rozpočtové opatření č. 7 a 8 
OZ bere na vědomí 
d) Informace o poskytnutí dotace pro MŠ ve výši 362.312,- Kč na zvýšení 
kvality výuky v MŠ Ostružno 
OZ bere na vědomí 
e) Pověřuje JUDr. Hanu Desenskou v jednání o koupi, převodu pozemků pro 
obec Ostružno 
 
6) Diskuse a závěr :  
a) Jiří Richter informoval přítomné o schůzce Svazek obcí Brada  
b) Miroslav Frydrych navrhl prohlédnout kanalizační strouhu a domluvit její 

vyčištění 
c) Od 1.1.2020 zavádí novela veterinárního zákona povinnost nechat svého 

psa označit čipem. Informace podává veterinární lékař.   
 
 



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) Žádost o poskytnutí finančního daru Podskalan Podhradí 
 

 
II. Bere na vědomí: 1) Zprávu kontrolního a finančního výboru 

2) Poštu  
4) Různé 
3) Diskusi a závěr 
4) Rozpočtové opatření č. 7 a 8 

 
III. Pověřuji: 1) JUDr. Hanu Desenskou v jednání ohledně pozemků pro obec 
 
 
 
 
Jednání ukončeno ve 20,30 hodin.  
Zapsala: Richterová Zdeňka …………………………………………. 
Ověřovatelé: Bc. Stehlík O. ...……………………………………… 
                         Frydrych M. …………………………………………. 
Starostka obce Zdeňka Richterová ……………………………………… 
 
 
Vyvěšeno: 14. 10. 2019     Sejmuto: 29. 10. 2019 
 
 
                   


