ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRUŽNO KONANÉHO DNE
27. 07. 2020 OD 19,00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBCE OSTRUŽNO.
Přítomni členové zastupitelstva: Richter J., Richterová Zd., Frydrych M.,
Bittnerová Z., Třešňáková I. Bc. Stehlík O.
Omluveni: Enge M.
Hosté: 1
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 6 – proti 0
2) Zdeňka Bittnerová přečetla zápis z minulého zasedání a jeho plnění nebylo žádných připomínek.
Pro 6 – proti 0
3) Pošta: informace:
a) KÚ KVHkraje – harmonogram přezkoumání obcí pro rok 2020
b) Katastrální úřad Jičín – oznámení o zahájení řízení
c) Hasičská vzájemná pojišťovna – výpověď pojistných smluv
d) Lepší Výnosy a.s. – nový internetový portál pro obce
e) KÚ KVHkraje – vyhlášení dotačního titulu SFDI na povodně
f) SDH Jičín – soutěž Přeborník požárního útoku - informace
g) MÚ Jičín – usnesení zastavení řízení průzkumného HG vrtu
h) OÚ Střevač – oznámení návrhu územního plánu Střevač
ch) MV ČR – oznámení
i) KÚ KVHKraje – schválení plánu péče Ostruženské rybníky
j) KÚ KVHKraje – schválení plánu péče přírodní památka Sv. Anna
k) Obec Ostružno – námitky obce Ostružno do zahájeného společného
územního a stavebního řízení na p.č. 606
OZ bere na vědomí.

4) Různé:
a) Svazek obcí Brada – souhlas s realizací projektu domácí kompostéry pro
občany DSO Brada na území obce Ostružno a čestné prohlášení, že majitelé
pozemků souhlasí s umístěním kompostovacích nádob na jejich pozemcích
OZ pověřuje starostku obce podpisem čestných prohlášení.
b) Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého
kraje s názvem „Vodovod Ostružno“ max. ve výši 300.000,- Kč na úhradu
uznatelných nákladů projektu. Souhrn předpokládaných uznatelných výdajů
na realizaci projektu činí 707.850,- Kč.
OZ pověřil starostku podpisem smlouvy „Vodovod Ostružno“.

5) Diskuse a závěr:
a) OZ projednalo realizaci umístění čističky k budově školy.
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

II. Bere na vědomí:

1) Poštu
2) Diskusi a závěr
III. Pověřuje starostku: 1) podpisem čestných prohlášení
2) podpisem smlouvy „Vodovod Ostružno“

Jednání ukončeno ve 20,00 hodin.
Zapsala: Richterová Zdeňka …………………………………
Ověřovatelé: Bc. Stehlík O. .………………………………………
Frydrych M. …………………………………
Starostka obce Zdeňka Richterová ………………………………………

Vyvěšeno: 03. 08 . 2020

Sejmuto: 31. 08. 2020

