ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRUŽNO KONANÉHO DNE
27. 12. 2021 OD 19,00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBCE OSTRUŽNO.
Přítomni členové zastupitelstva: Richter J., Richterová Zd., Frydrych M., Enge
M., Bittnerová Z., Bc. Stehlík O., Třešňáková I.
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) KÚ KVHK – poskytování metodické pomoci
b) ERU – informační kampaň k vyhledání a aktivaci nekontaktních zákazníků
po ukončení činnosti Bohemia Energy a dalších dodavatelů energie
c) Miroslava Kodýtková – žádost o přidělení popisného čísla st. č. 159
d) Obec Ostružno – přidělení popisného čísla st. č. 159, nové č.p. 63
e) Ivan Kraus, starosta KSH KHK – zrušení konání valných hromad
f) Svazek obcí Brada – shromáždění starostů bez osobní účasti, hlasování per
rollam
g) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje – předání Krizové karty
obce
h) MV ČR – informace o zahájení provozu informačního systému
i) MÚ Jičín – projednání Návrhu zprávy o uplatňování ÚP Březina za období
06/2016-06/2020
j) MÚ Jičín – Stavební úřad – oznámení zahájení společného územního a
stavebního řízení na pozemku p.č. 606/2, 606/8, 606/5, 606/6 a 606/7

k) Svazek obcí Brada – oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č.
250/2000 Sb.
l) MŽP – rozhodnutí o změně rozhodnutí MŽP o povolení k provozování
záchranné stanice pro handicapované živočichy
m) KÚ KVHK – veřejná vyhláška – usnesení zastavuje přezkumné řízení ve věci
přezkoumání opatření obecné povahy, kterým byl Zastupitelstvem obce
Ostružno, usnesením č. 8/2020 vydán Územní plán Ostružno, který nabyl
účinnosti dne 18.9.2020.
n) KÚ KVHK – veřejná vyhláška – usnesení o opravě zřejmých nesprávností
o) Zdravotní ústav – protokol o zkoušce č. 104061/2021 – pitná voda – studna
veřejné zásobování – nebylo zjištěno překročení závazných limitních hodnot
p) Seznam firem Czech s.r.o. – uveřejnění inzerenta v seznamu firem. Obec
Ostružno nemá zájem.
OZ bere na vědomí.
4) Různé:
a) Rozpočtové opatření č. 7
Pro 7 – proti 0
b) Žádost SK Podskalan o finanční dar na nákup sítí. OZ schválilo částku 3000,Kč.
Pro 7 – proti 0
c) Veřejné zasedání OZ Ostružno v roce 2022 od 19:00 hodin na obecním
úřadu v Ostružně poslední pondělí v měsíci
Pro 7 – proti 0
d) Audit obce za rok 2021 – 17.2.2022
OZ bere na vědomí
e) OZ projednalo havarijní stav bývalé mlékárny na st. p.č. 60, výměra 15 m2
(propadlá střecha a strop, rozjíždějící se podezdívka). OZ schválilo odstranění
stavby a pozemek využít jako zeleň. Podat ohlášení o odstranění stavby na
Stavební úřad Jičín.
Pro 7 – proti 0
f) Informace ohledně cesty podél hřbitova k Lhoteckému rybníku – cesta je
připravena k úpravě terénu
OZ bere na vědomí
5) Diskuse a závěr - Starostka poděkovala všem za účast a popřála všem
občanům do nového roku 2022 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

USNESENÍ:
I. Schvaluje:1) Zahájení
2) Zápis z minulého zasedání a jeho plnění
3) Žádost o finanční dar SK Podskalan
4) Veřejné zasedání v roce 2022
5) Odstranění budovy bývalé mlékárny
6) Rozpočtové opatření č. 7
II. Bere na vědomí:

1) Poštu
2) Různé
3) Diskusi a závěr

Jednání ukončeno ve 21,30 hodin.
Zapsala: Richterová Zdeňka …………………………………
Ověřovatelé: Bc. Stehlík O...……………………………….
Frydrych M. …………………………………
Starostka obce Zdeňka Richterová………………………
Vyvěšeno: 03.01.2022

Sejmuto: 31.01.2022

