
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRUŽNO KONANÉHO DNE                

28. 02. 2022 OD 19,00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBCE OSTRUŽNO. 

Přítomni členové zastupitelstva: Richter J., Richterová Zd., Bittnerová Z., Frydrych 

Mir., Enge M.,  Bc. Stehlík O. 

Omluveni:  0 

Hosté: 0 

Program: 1) Zahájení 
                  2) Přečtení zápisu z minulého zasedání a jeho plnění  
                  3) Projednání návrhu rozpočtu na rok 2022 obce a MŠ Ostružno 
                  4) Pošta 
                  5) Různé 
                  6) 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) Zdeňka Richterová přečetla návrh rozpočtu pro obec Ostružno a MŠ Ostružno na 
rok 2022. OZ projednalo příjmy a výdaje obce a MŠ Ostružno. 
Pro 7 – proti 0 
 
4) Pošta: Informace: 
a) ČSÚ – roční výkaz o vodovodech a kanalizacích 
b) Gas Invest Partner s.r.o. – žádost o odpověď  
c) MÚ Jičín – stavební úřad – výzva k účasti na kontrolní prohlídce 4.3.2022 
d) KÚ KVHK – metodická pomůcka – Průvodce zákonem o přestupcích 
e) MV ČR – zákon o archivnictví a spisové službě 
f) KÚ KVHK – výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů 2022 
g) KÚ KVHK – platební brána Královéhradeckého kraje 
h) MÚ Jičín – seznámení s podklady rozhodnutí vrtaná studna p.č. 606/3 
a p.č. 606/4 
ch) KÚ KVHK – žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky - kormorán velký 



i) Krajský soud – návrh o zrušení části opatření obecné povahy – územní plán 
j) MÚ Jičín – info o hlášení o odpadech 
k) KÚ KVHK – pověření činnosti na úseku voleb 
l) VZP – protokol o kontrole 
m) SMS ČR – dotazník 
n) MÚ Jičín – dotazník ke stavu romské komunity 
o) Mariánská zahrada – schůzka archivace 17.2.2022 
p) Správa silnic – poskytnutí informace o výstavbě vodovodu – rok 2024 
q) ČSÚ – roční výkaz vybraných státních institucí 
  
 
5) Různé : 
a) MÚ Jičín – Stavební odbor – souhlas s odstraněním stavby bývalé mlékárny bez 
č.p. na stavebním p.č. 60 kú Ostružno 
OZ bere na vědomí 
b) KÚ KVHK – správa o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ostružno. Bez 
závad.  
OZ bere na vědomí 
c) OZ souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce členům OZ pro rok 2022 
v rozsahu max. 300 hodin/rok. DPP bude proplacena dle předloženého měsíčního 
pracovního výkazu. Minimální hodinová mzda od 1. 2. 2022 je 100,- Kč. 
Jmenovitě: 
Zdeňka Bittnerová – vedení obecní knihovny a její úklid 
Miloslav Enge – péče o vzhled obce 
Jiří Richter – péče o vzhled obce 
Miroslav Frydrych – péče o vzhled obce 
Iva Třešňáková – péče o vzhled obce 
Bc. Ondřej Stehlík – péče o vzhled obce 
Pro 7 – proti 0 
d) Nabídkové ceny prací souvisejících s vodovodními přípojkami: cena bez DPH: 
 
- projekt přípojek k územnímu souhlasu (DUS) Projekt  1800 Kč/ks 
  Jen „veřejné“ části přípojek, tzn. od hlavního inž. Činnost  900 Kč/ks 
  Vodovodního řadu po vodoměrnou šachtu rozpočet  300 Kč/ks 
  (vodoměr) 
        Celkem  3000 Kč/ks 
Celkový počet přípojek 60 ks x 3000 = 180.000 Kč bez DPH 
Pro 7 – proti 0 
e) OZ odsouhlasilo zpracování kompletní Žádosti o poskytnutí dotace z dotačního 
programu Ministerstva zemědělství na vlastní realizaci stavby Vodovod Ostružno a 



z dotačního programu Královéhradeckého kraje „ Rozvoj infrastruktury v oblasti 
zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“ a to na vlastní realizaci 
stavby „Vodovod Ostružno“ 
Pro 7 – proti 0 
 
6) Diskuse a závěr: 
a) Jiří Richter informoval přítomné o zasedání Svazku obcí Brada 
b) Starostka informovala přítomné o zasedání Mariánská zahrada 
c) Úprava cesty u hřbitova. 
 
Starostka poděkovala všem za účast. 
OZ bere na vědomí. 
 
 
USNESENÍ: 
 I. Schvaluje:  

1) Zahájení 
2) Zápis z minulého zasedání a jeho plnění 
3) Návrh rozpočtu obce Ostružno a MŠ Ostružno 
4) Uzavření DPP členů OZ 
5) Nabídkové ceny prací souvisejících s vodovodními přípojkami  
6) Zpracování žádostí na realizaci stavby „Vodovod Ostružno“  

 
II. Bere na vědomí:  

1) Poštu 
2) Různé 
3) Diskusi a závěr 

 
 
 
Jednání ukončeno ve 21,30 hodin.  
Zapsala: Richterová Zdeňka ……………………………………… 
Ověřovatelé:    Frydrych Miroslav.…………………………….. 
                            Bc. Stehlík Ondřej ………………………………. 
Starostka obce Zdeňka Richterová ……………………………… 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 07. 03. 2022                                                     Sejmuto:  28. 03. 2022                  


