ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRUŽNO KONANÉHO
DNE 30. 05. 2022 OD 19,00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBCE OSTRUŽNO.
Přítomni členové zastupitelstva: Richter J., Richterová Zd., Frydrych M.,
Bittnerová Zd., Bc. Stehlík O., Enge M., Třešňáková I.
Omluveni: 0
Hosté: 1
Program:

1) Zahájení
2) Přečtení zápisu z minulého zasedání a jeho plnění
3) Schválení závěrečného účtu obce a MŠ Ostružno za rok 2021 a
schválení účetní závěrky za rok 2021
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 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Ostružno za rok 2021, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 byl vhodným způsobem a po dobu
stanovenou zákonem zveřejněn a vyvěšen 2. 5. 2022 a svěšen 30. 05. 2022 tedy po dobu 15 dnů před schválením tj. 30. 05. 2022. Vyvěšen na úřední
desce i elektronicky.
OZ souhlasí se závěrečným účtem za rok 2021 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad dne 30. 5. 2022.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2021 obce Ostružno. OZ
schvaluje účetní závěrku MŠ Ostružno za rok 2021, hospodářský výsledek –
přebytek bude převeden do rezervního fondu.
Pro 7 – proti 0

4) Pošta: Informace:
a) Severočeské komunální služby – navýšení ceníku odvozu a odstranění
směsného komunálního odpadu obce Ostružno od 1. července 2022
b) Český telekomunikační úřad – informace pro občany, kteří přijímají televizi
přes anténu
c) KÚKHKraje – informace o kotlíkové dotaci
d) Mariánská zahrada – návrh závěrečného účtu MZ za rok 2021
e) Mariánská zahrada – pozvánka na Valnou hromadu 2.6.2022
f) Obec Ostružno – zrušení inzertních portálů
g) MÚ Jičín – veřejná vyhláška – Polní cesta HC3 v kú. Ostružno u Jičína
i) MÚ Jičín – veřejná vyhláška – oznámení - zveřejnění návrhu stanovení
dopravního značení
OZ bere na vědomí.
6) Různé:
a) OZ stanovilo 7 členů Zastupitelstva obce Ostružno pro volení období 20222026
Pro 7 – proti 0
b) Rozpočtové opatření č.3/2022
OZ bere na vědomí
c) Rozpočtové opatření č.4/2022 - kompostéry
Pro 7 – proti 0
7) Diskuse a závěr
a) 18.6.2022 se uskuteční oslava výročí obce Ostružno – 795 let
b) 23.6.2022 se uskuteční Zahradní slavnost v MŠ. Do školy odchází 1 dívka a
5 chlapců.
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) Závěrečný účet za rok 2021, účetní závěrku obce a MŠ bez
výhrad
4) Počet členů Zastupitelstva obce pro volební období 2022-2026
5) Rozpočtové opatření č.4/2022
II. Bere na vědomí:
1) Poštu
2) Rozpočtové opatření č. 3/2022
3) Diskusi a závěr
Jednání ukončeno ve 20,30 hodin.
Zapsala: Richterová Zdeňka …………………………………………………………..
Ověřovatelé: Bc. Stehlík O.
………………………………………………………
Frydrych Mir. ………………………………………………………..…
Starostka obce Richterová Zdeňka …………………………………………………

Vyvěšeno: 6.6.2022

Sejmuto: 27. 6.2022

