ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRUŽNO KONANÉHO DNE
29. 06. 2020 OD 19,00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBCE OSTRUŽNO.
Přítomni členové zastupitelstva: Richter J., Richterová Zd., Bc. Stehlík O., Enge
M., Bittnerová Z., Frydrych M., Třešňáková I.
Omluveni: 0
Hosté: 2
Program:

1) Zahájení
2) Přečtení zápisu z minulého zasedání a jeho plnění
3) Pošta
4) Různé
5) 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) Pošta: Informace:
a) MV ČR – zákon o drahách
b) MV ČR – zákon o ochraně přírody a krajiny
c) Heraldika s.r.o. – nabídka vytvoření návrhu znaku a vlajky obce
d) MV ČR – zákon o krizovém řízení
e) MV ČR – oznámení – Věstník vlády pro orgány krajů a obcí
f) KÚ KHKraje – výzva – kotlíkové dotace
g) KÚ KHKraje – žádost o vyčíslení uznatelných výdajů Covid-19
h) Spolek Bobřík – oznámení o konání dětského tábora Sklář
ch) Svazek obcí Brada – shromáždění starostů v Ostružně 18.6.2020
i) Mariánská zahrada – oznámení o zveřejnění dokumentů
j) Martina Pavlasová – termín soustředění fara Ostružno
k) KÚ KHKraje – sdělení – neposkytnutí dotace – žací malotraktor
l) KÚ KHKraje – informace k podání žádosti o prodloužení doby realizace
projektu – územní plán obce

m) Státní pozemkový úřad – potvrzení o neexistenci nedoplatků – obec
Ostružno
n) MÚ Jičín – aktualizace údajů pro ÚAP – ORP Jičín
o) Obec Ostružno – objednávka na instalaci SDZ
p) Údržba silnic – cenová nabídka na instalaci SDZ
OZ bere na vědomí.
4) Různé:
a) Domácí hospic Duha – žádost o finanční dar na provoz
Pro 0 – proti 7
b) Starostka informovala o jednání s Římskokatolickou farností ohledně
převodu pozemků. Pozemky p.č. 121/2 – cena 44.400,- Kč a p.č. 121/4 – cena
69.900,- Kč. Celková cena 114.300,- Kč (60,-Kč/m 2) plus ocenění pozemku
2.436,- Kč. Starostka obce informovala, že hřbitov a příjezdovou nezpevněnou
komunikaci by Římskokatolická farnost v budoucnu převedla na obec.
V současné době nebude obec pozemky p.č. 121/2 a 121/4 kupovat.
Pro 7 – proti 0
c) Pan Václav Petrásek, zástupce pojišťovny Kooperativa předložil návrhy
pojistek
- pojištěné funkce zastupitelstva – 3.750,- Kč/rok
- pojištění majetku – 22.513,- Kč/rok
Zastupitelstvo schvaluje sjednotit smlouvy.
Pro 7 – proti 0
d) MÚ Jičín – Stavební úřad – oznámení o zahájení společného územního a
stavebního řízení – novostavba tří rodinných domů na p.č. 606 v Ostružně.
Pan Mgr. Petr Novotný – informace o stavbě tří rodinných domků – cítí se
ohrožen, že při dalším vrtu klesne hladiny spodních vod a tím přijde o vodu ve
studni.
OZ pověřuje starostku obce jako účastníka řízení uplatnit námitku, jakým
způsobem budou domy zásobeny vodou. Obec nemá námitky ke stavbě
rodinných domů, jelikož jsou v souladu s územním plánem.
Pro 7 – proti 0
e) Rozpočtové provizorium č. 2 a č. 3
OZ bere na vědomí.
f) Obec Ostružno jako člen Svazku obcí Brada se zapojil do akce „Kompostér
zdarma až do domu“. Občané si objednali 30 kompostérů z toho 19 ks – 2000l,
10ks – 1400l a 1ks – 1000l. Anketní lístky byly dále předány ke zpracování na
dotaci.
Pro 7 – proti 0

5) Diskuse a závěr:
a) Miloslav Enge informoval o zasedání Svazku obcí Brada.
b) Iva Třešňáková informovala o zasedání Mariánské zahrady
c) 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) Převod hřbitova a příjezdové cesty
4) Pojištění
5) „Kompostér zdarma až do domu“
II. Bere na vědomí:
1) Pošta
2) Rozpočtové provizorium č.2 a č.3
3) Diskusi a závěr
III. Neschvaluje:
1) Příspěvek Domácí hospic Duha
IV. Pověřuje:
1) Starostku obce k jednání na MÚ Jičín – Stavební úřad
Jednání ukončeno ve 21,30 hodin.
Zapsala: Richterová Zdeňka ………………………………………….
Ověřovatelé: Bc. Stehlík Ondřej ………………………………………
Frydrych Miroslav
………………………………………
Starostka obce Zdeňka Richterová …………………………………………………

Vyvěšeno: 7. 7. 2020

Sejmuto: 27. 7. 2020

