ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRUŽNO KONANÉHO DNE
27. 01. 2020 OD 19,00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBCE OSTRUŽNO.
Přítomni členové zastupitelstva: Richter J., Enge Mil., Richterová Zd.,
Frydrych Mir., Bittnerová Zd., Bc. Stehlík O, Třešňáková I.
Omluveni: 0
Hosté: 0
Program: 1) Zahájení
2) Přečtení zápisu z minulého zasedání a jeho plnění
3) Zpráva kontrolního a finančního výboru
4) Zpráva inventarizační komise
5) Pošta
6) Různé
7) 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) Zpráva kontrolního a finančního výboru
Zdeňka Bittnerová přečetla zprávu finančního výboru, nebylo shledáno
hrubých nedostatků. Zápisy z kontrol přiloženy.
Miroslav Frydrych přečetl zprávu kontrolního výboru, nebylo shledáno
hrubých nedostatků. Zápisy z kontrol přiloženy.
OZ bere na vědomí
4) Zpráva inventarizační komise
Pan Miroslav Frydrych přečetl zprávu inventarizační komise.
Kontrolou nebylo zjištěno nehospodárné a neúčelné vynakládání prostředků.
Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Zápisy a soupisy z kontrol přiloženy.
OZ bere na vědomí

5) Pošta: Informace:
a) Ministerstvo vnitra – vzdělávací program Zastupitel v kurzu
b) Úřad práce ČR – pozvánka na pracovní setkání
c) Obec Ostružno – podání žádosti na žací malotraktor
d) Ministerstvo vnitra – posouzení zákonnosti vyhlášek č. 1 - 4
e) KVHR kraj – informace soutěže o Zlatý erb
f) KVHR kraj – informace k přehledu přestupků v r. 2019
g) MÚ Jičín – ŽP – souhlas hydrogeologický průzkumný vrt p. č. 4/6
h) Obec Ostružno – závěrečná zpráva o realizaci projektu - hřiště
i) Obec Ostružno – otevření pokladničky z Tříkrálové sbírky – 2.940,- Kč.
j) Marius Pedersen – ceny sběru a svozu složek z odděleného sběru
k) Heraldická kancelář – nabídka na zhotovení znaku obce
l) MV ČR – sdělení o registraci změny agendy
m) KVHR kraj – vyhlášení soutěže o nejlepší obecní zpravodaj
n) KVHR kraj – výdaje měst na sociální služby
OZ bere na vědomí.
6) Různé:
a) Knihovna V. Čtvrtka – darovací smlouva. OZ odsouhlasilo částku 2.000,- Kč
na nákup knih do výměnného fondu.
Pro 7 – proti 0
b) Obec Bublava – žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci
Bublava
Pro 0 – proti 7
c) Oprava hasičské zbrojnice – materiál 296 430,00 Kč bez DPH, cena práce
300,00 Kč/hod. Dále jednat s firmou Koudelka o efektivním provedení opravy
hasičské zbrojnice.
Pro 7 – proti 0.
7) Diskuse a závěr :
a) Hasičský bál ve Starém Místě v Motorestu 7. března 2020, hrají manželé
Šukovi.
b) Výpomoc občanů na úklid obecní stodoly a vystěhování hasičské zbrojnice
– brigádu svolat po skončení jarních prázdnin.
Starostka poděkovala všem za účast.
OZ bere na vědomí.

USNESENÍ: I. Schvaluje:
1) Zahájení
2) Zápis z minulého zasedání a jeho plnění
3) Darovací smlouvu s knihovnou V. Čtvrtka
4) Oprava hasičské zbrojnice
II. Bere na vědomí:
1) Poštu
2) Zprávu finančního a kontrolního výboru
3) Zprávu inventarizační komise
4) Diskusi a závěr
III. Neschvaluje:
1) Žádost o příspěvek do veřejné sbírky - obec Bublava
Jednání ukončeno ve 21,00 hodin.
Zapsala: Richterová Zdeňka …………………………………………
Ověřovatelé: Bc. Ondřej Stehlík.…………………………………
Frydrych Miroslav …………………………………
Starostka obce Zdeňka Richterová………………………………
Vyvěšeno: 3. 2 . 2020

Sejmuto: 24.2. 2020

