ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRUŽNO KONANÉHO DNE
29. 09. 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., Enge M.
Omluveni: 0
Hosté: 0
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 sčítání domů, bytů a lidu v roce 2021
b) Svazek obcí Brada – pozvánka na veřejné zasedání 17.9.2020
c) Ministerstvo zemědělství – veřejná vyhláška Opatření obecné povahy kůrovec
d) Úřad pro zastupování státu – žádost o zveřejnění na úřadní desce
e) Schlik.cz – oznámení o výlovu rybníků
f) Svazek obcí Mariánská zahrada – oznámení o zveřejnění dokumentu
g) Státní pozemkový úřad – dodatek č.2 k nájemní smlouvě č. 35N07/65
h) Severočeské komunální služby – sběr nebezpečných složek komunálního
odpadu – 25.10.2020 od 9:30 do 9:40
ch) KÚ KVHK – podněty k aktualizaci Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje – výzva
i) MÚ Jičín – rozhodnutí č. 84/2020 Společné povolení – rozhodnutí oddělení
pozemku
OZ bere na vědomí.

4) Různé:
a) MUDr. Zdeněk Havlík – žádost o koupi části obecního pozemku č.p. 866
s tím, že žadatel si veškeré náklady zaplatí sám.
OZ žádost zamítlo. Obecní pozemek č.p. 866 je veden jako ostatní
komunikace.
Pro 0 – proti 7
b) Rozpočtové opatření č.5
OZ bere na vědomí
5) Diskuse a závěr:
a) Starostka informovala o konání setkání starostů Svazek obcí Brada.
Projednávala se žádost na kompostéry do domácností – pravděpodobné
dodání podzim 2021
b) Starostka informovala o možnosti objednávky kontejneru na listí.
c) Starostka informovala o zavedení elektrické přípojky k čističce a do nové
hasičské zbrojnice.
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
3) Rozpočtové opatření č. 5
III. Neschvaluje: 1) Prodej části obecního pozemku č.p. 866

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

Vyvěšeno: 05. 10 . 2020

Sejmuto: 26. 10. 2020

