ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRUŽNO KONANÉHO DNE
31. 01. 2022 OD 19,00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBCE OSTRUŽNO.
Přítomni členové zastupitelstva: Richter J., Enge Mil., Richterová Zd., Frydrych
Mir., Bc. Stehlík O, Třešňáková I.
Omluveni: 1
Hosté: 0
Program: 1) Zahájení
2) Přečtení zápisu z minulého zasedání a jeho plnění
3) Zpráva kontrolního a finančního výboru
4) Zpráva inventarizační komise
5) Pošta
6) Různé
7) 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) Miloslav Enge přečetl zápis z minulého zasedání a jeho plnění - nebylo
žádných připomínek.
Pro 6 – proti 0
3) Zpráva kontrolního a finančního výboru
Iva Třešňáková přečetla zprávu finančního výboru, nebylo shledáno hrubých
nedostatků. Zápisy z kontrol přiloženy.
Miroslav Frydrych přečetl zprávu kontrolního výboru, nebylo shledáno
hrubých nedostatků. Zápisy z kontrol přiloženy.
OZ bere na vědomí
4) Zpráva inventarizační komise
Miroslav Frydrych přečetl zprávu inventarizační komise.
Kontrolou nebylo zjištěno nehospodárné a neúčelné vynakládání prostředků.
Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Zápisy a soupisy z kontrol přiloženy.
OZ bere na vědomí

5) Pošta: Informace:
a) VZP – oznámení o provedení kontroly plateb pojistného
b) MV ČR – oznámení
c) Obec Ostružno – objednávka aktuálních dat Katastr nemovitostí
d) Oblastní Charita Jičín – zápis o zapečetění pokladničky
e) MÚ Jičín – souhlas s dělením pozemku
f) MÚ Jičín – rozhodnutí č. 4/2022
g) Hakenová Marcela – roční obnova v KB
h) MÚ Jičín – rozhodnutí č. 1/2022 č.p. 27
i) MV ČR – oznámení o zrušení zákona o elektronických úkonech
j) GEOCART – polní cesta Ostružno
k) PROIS, a.s. – předávací protokol „ Vodovod Ostružno“
l) Tomáš Bíšek – těžba dříví na Houseru
m) Iva Mařanová – krizová karta obce
n) Oblastní Charita Jičín – zápis o otevření pokladničky – 6.953,o) Krajský soud v Hradci Králové – řízení o zrušení části opatření obecné
povahy
p) Ministerstvo zemědělství – opatření obecné povahy Národní plán povodí
Dunaje, Odry, Labe
q) Ministerstvo zemědělství – metodické sdělení – použití údajů o kom.
odpadech
r) Městys Podhradí – výzva k zaplacení správního poplatku
s) Krajský soud v HK – usnesení o návrhu na zrušení obecné povahy
t) Min. zdravotnictví – mimořádná opatření COVID – 19
u) Václav Petrásek – veřejné osvětlení + dotazy
v) Min. vnitra – mimořádná odstávka systému Czech POINT
w) Regio HK – územní studie Ostružno Z 4
x) SOBrada – oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech
r) Správa silnic – žádost o poskytnutí informace o výstavbě vodovodu rok 2024
OZ bere na vědomí.
6) Různé:
a) Starostka informovala o životních jubileích v obci Ostružno
OZ bere na vědomí
b) Žádost o projednání zastupitelstva obce Ostružno - odprodej obecních
pozemků č.p. 489/20 – 45 m2 a 489/21 – 25 m2 v KÚ Ostružno
OZ odsouhlasilo vyvěsit záměr prodeje obecních pozemků

c) Smlouva o pořízení a zpracování územní studie na výstavbu rodinných
domků – lokalita Z4
objednavatel - Obec Ostružno, pořizovatel - Regio, projektový ateliér,
žadatel – Jindřich Pavlásek. Cenu bude hradit žadatel. OZ na základě §6 odst.
6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební
zákon), schvaluje uzavření smlouvy s PO Regio, projektový ateliér s.r.o.,
oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti (dle § 24 odst. 1 stavebního
zákona) pro pořízení územní studie na zastavitelnou plochu Z4
Pro 6 – proti 0
d) OZ projednalo podklady a návrh smlouvy pro zřízení věcného břemene ke
stavbě č. IV – 12 – 2020931, Ostružno p. č. 606, 4xRD, knn. – ČEZ, byla dodána
plná moc pro Rydval s.r.o. Lomnice nad Popelkou
Pro 6 – proti 0
7) Diskuse a závěr:
a) Starostka poděkovala všem za účast
OZ bere na vědomí
USNESENÍ: I. Schvaluje:
1) Zahájení
2) Zápis z minulého zasedání a jeho plnění
3) Vyvěsit záměr prodeje č.p. 489/20 – 45m2 a 489/21 – 25m2 v KÚ Ostružno
4) Smlouva o pořízení a zpracování územní studie
5) Smlouva pro zřízení věcného břemene
II. Bere na vědomí:
1) Poštu
2) Zprávu finančního a kontrolního výboru
3) Zprávu inventarizační komise
4) Různé
5) Diskusi a závěr

Jednání ukončeno ve 21,30 hodin.
Zapsala: Richterová Zdeňka …………………………………………
Ověřovatelé: Bc. Ondřej Stehlík.…………………………………
Frydrych Miroslav …………………………………
Starostka obce Zdeňka Richterová………………………………
Vyvěšeno: 7. 2. 2022

Sejmuto: 28.2. 2022

