ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRUŽNO KONANÉHO
DNE 25. 05. 2020 OD 19,00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBCE OSTRUŽNO.
Přítomni členové zastupitelstva: Richter J., Richterová Zd., Frydrych M.,
Bittnerová Zd., Bc. Stehlík O., Enge M., Třešňáková I.
Omluveni: 0
Hosté: 0
Program: 1) Zahájení
2) Přečtení zápisu z minulého zasedání a jeho plnění
3) Závěrečný účet obce za r. 2019
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 přečetla Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Ostružno za rok 2019, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 byl vhodným způsobem a po dobu
stanovenou zákonem zveřejněn a vyvěšen 27. 4. 2020 a svěšen 25. 05. 2020 tedy po dobu 15 dnů před schválením tj. 25. 05. 2020. Vyvěšen na úřední
desce i elektronicky.
OZ souhlasí se závěrečným účtem za rok 2019 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad dne 25. 5. 2020.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2019 obce Ostružno. OZ
schvaluje účetní závěrku MŠ Ostružno za rok 2019, hospodářský výsledek –
přebytek bude převeden do rezervního fondu.
Pro 7 – proti 0

4) Pošta : Informace:
a) Vladan Kudláček – oficiální nabídka ochranných pomůcek
b) Oblastní charita Jičín – nabídka finanční pomoci pro lidi v nouzi
c) Mariánská zahrada – návrh závěrečného účtu za rok 2019
d) KÚ KVHKraje – PP Ostruženské rybníky – návrh plánu péče 2021-2030
e) KÚ KVHKraje – PP Sv. Anna – návrh plánu péče 2021-2030
f) Informační systém datových schránek – upozornění na nebezpečné odkazy
g) MV ČR – veřejné opatrovnictví
h) KÚ KVHKraje – dotazníkové šetření – digitální technická mapa ČR
i) Diakonie Broumov – poděkování za peněžní dar
j) Svazek obcí Brada – pozvánka na zasedání 28.5.2020 od 18 hod.
k) JUDr. Petr Smolík – sdělení výkonným orgánům obce
l) MV ČR – zákon o drahách
m) MV ČR – zákon o ochraně krajiny a přírody
n) KÚ KVHKraje – poděkování hejtmana kraje
o) Severočeské komunální služby – zpracování za úplatu (papír a plast)
p) MÚ Jičín – průzkumný hydrogeologický vrt Ostružno p.č. 675
OZ bere na vědomí.
6) Různé:
a) Státní pozemkový úřad – výzva k úhradě nákladů spojených s oceněním
nemovitých věcí p.č. 40/3 – ostatní plocha 1.815,- Kč a p.č. 941 – ostatní
plocha 1.815,- Kč
OZ pověřuje starostku podepsáním smlouvy o koupi těchto nemovitých věcí
v celkové částce 3.630,- Kč plus 17.650,- Kč hodnoty pozemků.
b) Starostka informovala o plánované schůzce s Arciděkanstvím Jičín ohledně
převodu nebo koupě pozemku p.č. 120, p.č. 121/3, p.č. 121/2 a p.č. 121/4
OZ pověřuje starostku obce k jednání s Římskokatolickou farností Jičín
c) Starostka informovala o jednání s panem Hercíkem – Silnice Jičín ohledně
nákupu a montáže dopravních značek. Cena jedné značky je 3.500,- Kč.
Pro 7 – proti 0
d) Starostka informovala o připojištění víceúčelového hřiště proti poničení
navýšení produktu Trend – standardní pojištění podnikatelských rizik činí
1.780,- Kč, nová výše činí 7.179,- Kč
Pro 7 – proti 0
e) Linka bezpečí – žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z. s. o příspěvek
2.000,- Kč.
Pro 0 – proti 7

7) Diskuse a závěr
a) Valná hromada Mariánské zahrady se koná dne 9.června 2020
b) Hasičárna – objednána vazba a krytina
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) Závěrečný účet za rok 2019 bez výhrad a účetní závěrku obce a
MŠ
4) Nákup a montáž dopravních značek
5) Připojištění víceúčelového hřiště
II. Bere na vědomí:1) Poštu
2) Diskusi a závěr
III. Neschvaluje: a) Příspěvek 2000,- Kč pro Linku bezpečí
IV. Pověřuje starostku obce: 1) Podpisem smlouvy se Státním pozemkovým
fondem
2) Jednáním s Římskokatolickou farností Jičín
Jednání ukončeno ve 20,30 hodin.
Zapsala: Richterová Zdeňka …………………………………………………………..
Ověřovatelé: Bc. Stehlík O.
………………………………………………………
Frydrych Mir. ………………………………………………………..…
Starostka obce Richterová Zdeňka …………………………………………………

Vyvěšeno: 1.6.2020

Sejmuto: 29. 6.2020

