ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRUŽNO KONANÉHO DNE
27. 09. 2021 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: 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 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) MÚ Jičín – volby do Poslanecké sněmovny - školení
b) Distribuce ČEZ – oznámení o přerušení dodávky
c) MÚ Jičín - volby do Poslanecké sněmovny – distribuce hlasovacích lístků
d) Distribuce ČEZ – oznámení o přerušení dodávky
e) Svazek obcí Mariánská zahrada – návrh závěrečného účtu
f) MV ČR – volby do Poslanecké sněmovny - informace
g) Schlikovský dvůr – výlov rybníků Turecká – 9.10.2021 a Ostružno –
30.10.2021
h) MÚ Jičín – souhrnné závazné stanovisko – novostavby jednoho rodinného
domu a dvou zahradních domů v Ostružně na p.č. 606/2, 606/5 a 606/7
ch) Ministerstvo zemědělství – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy –
kůrovec
i) Úřad pro zastupování státu – informace pro občany:
http://www.uzsvm.cz/up-hradec-kralove
j) Obec Ostružno – zasedání volební okrskové komise

k) Svazek obcí Brada – pozvánka na veřejné shromáždění starostů
l) KÚ KVHK – žádost o poskytnutí spisových materiálů – územní plán
m) KÚ KVHK – veřejná vyhláška – usnesení – územní plán
OZ bere na vědomí.
4) Různé:
a) Rozpočtové opatření č.3 - kompostéry
Pro 6 – proti 0
b) Rozpočtové opatření č.4 - volby
OZ bere na vědomí
c) Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem – chemický vzorek čistička – bez
závad
OZ bere na vědomí
d) Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem – chemický vzorek studna – bez
závad
OZ bere na vědomí
e) OZ projednalo žádost odprodeje části pozemkové parcely č. 489/1.
Po zaměření pozemku, který si zajistí kupující, OZ rozhodne o dalším postupu.
OZ bere na vědomí
f) Oblastní charita Jičín – žádost o finanční příspěvek, OZ odsouhlasilo částku
3 000,- Kč. Pečovatelská služba dojíždí k občanům do Ostružna.
Pro 6 – proti 0
5) Diskuse a závěr:
a) Starostka informovala o konání setkání starostů Svazek obcí Brada.
b) Knihovnice Zdeňka Bittnerová informovala o připravované akci - dýňování
pro děti dne 23.10.2021 v Ostružně od 15:00 hodin.
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) Rozpočtové opatření č. 3 – kompostéry
4)Finanční příspěvek 3000,- Kč, Oblastní charita Jičín

II. Bere na vědomí:

1) Poštu
2) Diskusi a závěr
3) Rozpočtové opatření č. 4
4) Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 2x chemický vzorek
5) Žádost prodeje části obecního pozemku

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

Vyvěšeno: 04. 10 . 2021

Sejmuto: 25. 10. 2021

