
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRUŽNO KONANÉHO DNE       

30. 12. 2019 OD 19,00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBCE OSTRUŽNO. 

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

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

Omluveni: 0 

Hosté: 0 

Program: 1) Zahájení 
                  2) Přečtení zápisu z minulého zasedání a jeho plnění 
                  3) Ceník odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu  
                  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) Zdeňka Richterová seznámila OZ s novým ceníkem odvozu a odstranění 
směsného komunálního odpadu včetně 2x ročně ambulantního odvozu 
nebezpečných složek komunálního odpadu pro území obce Ostružno 
OZ schválilo nový ceník služeb od 1.1.2020. Výše poplatku je stanovena podle 
počtu, objemu a frekvence obsluhy sběrných nádob. 
Frekvence svozu je 1 x 14 dnů, minimální odběr pytlů je 5 kusů. 
 
Pro 7 – proti 0 
 
 
 
 
 
 
 



Objem sběrné nádoby v litrech Celkem Kč za rok  

(frekvence svozu 1 x 14 dnů) 

Popelnice 60 l pronájem 1500,- 

Popelnice 60 l vlastní 1370,- 

Popelnice 80 l pronájem 1660,- 

Popelnice 80 l vlastní 1530,- 

Popelnice 110 l 120 l pronájem 1920,- 

Popelnice 110 l 120 l vlastní 1780,- 

Popelnice 240 l pronájem 3800,- 

Popelnice 240 l vlastní 3550,- 

Pytel 110 l 60,-/ks 

 
3) Pošta : Informace: 
a) Obec Ostružno – smlouva o zřízení služebnosti čp. 891 a 892                                         
b) KÚ KVHK – pozvánka na charitativní aukci dětských obrázků  
c) Životní prostředí – dotazník – pachová problematika 
d) MŽP – žádost – sběr dat pro projekt TAČR k řešení zápachu 
e) Obec Ostružno – žádost o stanovení dopravního značení 
f) Eva Panušová – dotaz ohledně pozemků 
g) ČNB – seznámení s průběhem roční účetní uzávěrky 
h) Patrik Brentner – dotaz ohledně pozemku 
 i) Obec Ostružno  - zápis o zapečetění pokladniček – Tříkrálová sbírka 
 j) Ministerstvo zemědělství – veřejná vyhláška - kůrovec 
k) Seznam firem Czech s.r.o. – nabídka uveřejnění inzerenta 
l) Zdravotní ústav Ústí nad Labem – protokol o zkoušce vody MŠ 
m) JUDr. Jitka Matějková – dotaz 
n) Otevřené zahrady Jičínska – schválení investic škol SRMAP pro ORP Jičín 
o) Severočeské komunální služby – ceník pro podnikatelské subjekty 
p) KÚ Jičín – vyrozumění o provedení vkladu 
q) MV ČR – oznámení – směrnice 
r) KÚ KVHK – potvrzení finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu obce 
na rok 2020 
s) Ministerstvo financí – zpráva o výsledku finančních kontrol 
t) KÚ KVHK – zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Ostružno 
u) MÚ Jičín – dotazník pro zpracování koncepce v oblasti romské komunity 
 
OZ bere na vědomí.  
 



4) Různé: 
a) OZ schválilo podat žádost z dotačního fondu Královéhradeckého kraje POV 
– „Občanská vybavenost, veřejné prostranství a infrastruktura“ na nákup 
traktůrku na sekání a údržbu obecních pozemků a zeleně. 
Pro 7 – proti 0 
b) Rozpočtové opatření č. 12 
Pro 7 – proti 0 
c) Starostka obce informovala přítomné o legislativních změnách 
v odměňování členů zastupitelstev dle nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
vlády č.318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávních celků, ve znění nařízení vlády č.202/2018 Sb. 
OZ bere na vědomí. 
 
5) Diskuse a závěr  - Starostka poděkovala všem za účast a všem popřála do 
nového roku 2020 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.   
 
USNESENÍ:  
I. Schvaluje:1) Zahájení 

2) Zápis z minulého zasedání a jeho plnění 
3) Ceník za odvoz a odstranění směsného komunálního odpadu 
z obce Ostružno 
4) Podat žádost na nákup traktůrku 
5) Rozpočtové opatření č. 12 

 
II. Bere na vědomí:  1) Poštu 

2) Různé 
3) Diskusi a závěr 

 
 
 
Jednání ukončeno ve 21,00 hodin.  
Zapsala: Richterová Zdeňka ………………………………… 
Ověřovatelé:    Bc. Stehlík O...………………………………. 
                            Frydrych M. ………………………………… 
Starostka obce Zdeňka  Richterová……………………… 
 
Vyvěšeno: 06.01.2020      Sejmuto: 27.01.2020 
 
 
                   


