
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRUŽNO KONANÉHO DNE      

25. 11. 2019 OD 19,00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBCE OSTRUŽNO. 

Přítomni členové zastupitelstva: Richter J., Richterová Zd., Bittnerová Z., 

Frydrych M., Enge Mil., Bc. Stehlík O., Třešňáková I. 

Omluveni: 0 

Hosté: 2 

Program: 1) Zahájení 
                  2) Přečtení zápisu z minulého zasedání a jeho plnění 
                  3) Rozpočtové provizorium na r. 2020 
                  4) Plán inventur za r. 2019 
                  5) Schválení obecně závazných vyhlášek 
                  6) Pošta 
                  7) Různé 
                  8) 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) OZ schválilo rozpočtové provizorium na rok 2020 
Pro 7 – proti 0 
 
4) OZ schválilo plán inventur za rok 2019 
Pro 7 – proti 0 
 
5) OZ schválilo Obecně závazné vyhlášky pro obec Ostružno, které nabudou 
účinností od 1. 1. 2020. 

a) Obecně závazná vyhláška obce Ostružno č. 1/2019 o místním poplatku 
ze psů 

b) Obecně závazná vyhláška obce Ostružno č. 2/2019 o místním poplatku 
z pobytu 



c) Obecně závazná vyhláška obce Ostružno č. 3/2019 o stanovení systému 
shromažd’ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů na území obce Ostružno 

d) Obecně závazná vyhláška obce Ostružno č. 2019 o poplatku za 
komunální odpad 

Pro 7 – proti 0 
 
6) Pošta : Informace: 
a)  Svazek obcí Mariánská zahrada – návrh rozpočtu na rok 2020 
b)  MÚ Jičín – Stavební úřad – výzva k účasti ke kontrolní prohlídce 
c)  Svazek obcí Brada – pozvánka na Shromáždění starostů SOB 
d)  SDH – zápis ze schůze hasičů 10. okrsku 
e)  Severočeské kom. služby – ceník odvozu kom. odpadu od 1. 1. 2020  
f)   Obec Ostružno – vzúčtování dotace na Víceúčelové hřiště 
g)  Okresní sdružení hasičů Jičín – kontrola a čistění komínů 
h) Úřad pro zastupování státu – žádost o podání zprávy p. č. 40/2 
ch) Obec Ostružno – podání zprávy k p. č. 40/2 
OZ bere na vědomí.  
 
7) Různé:  
a) Odběr velkého vzorku vody 26. 11. 2019 v budově školy. 
b) Rozpočtové opatření č. 11 
c) Ústní informace p. Vocáska – správce Homole, ohledně příjezdové cesty 
k Homoli – oprava této komunikace byla již na programu jednání OZ, č.p. 919. 
d) Zdeňka Richterová informovala o došlém stanovisku k místní úpravě 
silničního v obci Ostružno, pokračovat v dalším jednání s MÚ – odbor 
dopravy. 
e) Vyjádření vlastníků o odkoupení pozemků p. č. 181/2 a p. č. 180/5 v k.ú. 
Ostružno – nemají zájem o prodej 
f) Vyjádření zástupce o převodu, odkupu pozemků p.č. 121/4, p.č.121/2, 
p.č.121/3 a p. č. 120 v k.ú. Ostružno – ochota k dalšímu jednání ohledně 
převodu, odkupu 
OZ bere na vědomí 
g) Žádost Bc. Filipa Bureše, obchodní ředitel cestovní kancelář BK Tour o 
odkup obecního pozemku p. č. 848 v k.ú. Ostružno a odkup nebo dlouhodobý 
pronájem pozemku p. č. 819 v k.ú. Ostružno v rámci rozvoje areálu BK Tour. 
Pro 0 – proti 7 
  
 
 



8) Diskuse a závěr: 
a) Jiří Richter informoval na setkání obcí  s firmou Severočeské kom. služby 
b) Zdeňka Richterová informovala o setkání obcí Svazku obcí Brada. 
c) Zdeňka Richterová informovala – čistička je vyrobena a uložena ve firmě, 
faktura bude vystavena. 
d) Informace členů OZ o kontrole strouhy – objednat bagr na její vyčištění  
e) Dotace na zeleň z POV – možnost žádat o traktor na sekání trávy 
f) Jednání s MUDr. Havlíkem ohledně příjezdové komunikace k jeho budoucí 
novostavbě – starostka obce bude dále danou situaci monitorovat 
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) Rozpočtové provizorium na rok 2020 
4) Plán inventur za rok 2019 
5) OZ schválilo Obecně závazné vyhlášky pro obec Ostružno, které 
nabudou účinností od 1. 1. 2020. 

a) Obecně závazná vyhláška obce Ostružno č. 1/2019 o místním 
poplatku ze psů 

b) Obecně závazná vyhláška obce Ostružno č. 2/2019 o místním 
poplatku z pobytu 

c) Obecně závazná vyhláška obce Ostružno č. 3/2019 o stanovení 
systému shromažd’ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů na území obce Ostružno 

d) Obecně závazná vyhláška obce Ostružno č. 2019 o poplatku za 
komunální odpad 

 
II. Bere na vědomí:  

1) Poštu 
2) Diskusi a závěr 
3) Rozpočtové opatření č. 11 

III. Neschvaluje:  
1) Prodej nebo pronájem obecních pozemků společnosti BK Tour 

 
 
 



 
Jednání ukončeno ve 21,30 hodin.  
Zapsala: Richterová Zdeňka …………………………………… 
Ověřovatelé: Bc. Stehlík O. ..…………………………………. 
                          Frydrych Mir.       ……………………………… 
Starostka obce Zdeňka Richterová ………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno:   2. 12. 2019       Sejmuto: 30. 12. 2019 
 
 
 
                   


