ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRUŽNO KONANÉHO DNE
27. 06. 2022 OD 19,00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBCE OSTRUŽNO.
Přítomni členové zastupitelstva: Richter J., Richterová Zd., Bc. Stehlík O., Enge
M., Bittnerová Z., Frydrych M., Třešňáková I.
Omluveni: 0
Hosté: 1
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) KÚKHKraje – návrh železničního jízdního řádu pro rok 2023
b) EKOKOM – informace o novém sazebníku odměn a koeficientů
(ceník)
c) ČNB – nabídka pronájmu bezpečnostních schránek
d) Český úřad zeměměřický a katastrální – žádost o registraci subjektu
do Verifikačního registru DMVS
e) MÚ Jičín – rozhodnutí č. 114/2022 prodloužení platnosti povolení
k vypouštění odpadních vod Sklář Ostružno
f) Svazek obcí Brada – pozvánka na veřejné shromáždění
g) Mariánská zahrada – oznámení o zveřejnění dokumentů
h) Klazar František – ohlášení geologických prací
OZ bere na vědomí.

4) Různé:
a) Oblastní charita Jičín – žádost o finanční dar ve výši 3000,Pro 7 – proti 0
b) MAS Brána do Českého ráje – dotace za propagaci MAS ve výši 5000,OZ bere na vědomí
c) ČEZ Distribuce – obec Ostružno: smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti Ostružno p.č. 4/6
Pro 7 – proti 0
d) MÚ Jičín – sdělení o závěrečné kontrolní prohlídce – trubní studna vrtaná
pro nemovitost Ostružno čp. 61, p.č. 606/3 a trubní studna vrtaná pro
nemovitost Ostružno čp. 62, p.č. 606/4 + sdělení k závěrečné kontrolní
prohlídce – čistírna odpadních vod pro nemovitost Ostružno čp. 62
OZ bere na vědomí
e) Rozpočtové opatření č. 5/2022
OZ bere na vědomí
f) Starostka obce informovala OZ, že se v úředních hodinách dostavili majitelé
domu čp. 2, čp. 3, čp. 6 a čp. 40 se stížností, že se na obecní cestu p.č. 879 za
lesovnou shromažďuje a naváží nebezpečný odpad. Přítomní majitelé
nemovitostí byli vyzváni, aby se dostavili na veřejné zasedání dne 27.6.2022.
Dále informovala zastupitelstvo, že řeší stížnost majitele domu čp. 2 na MÚ
Jičín – odbor životního prostředí.
Na zasedání zastupitelstva se dostavil pouze majitel nemovitosti čp. 3, se
kterým se daná stížnost řešila. Starostka obce zajistila vyhrnutí navoženého
materiálu na vedlejší parcelu. Byla přivezena zemina k částečnému urovnání
terénu.
Starostka dále informovala přítomné, že došlo ke konfliktu mezi majitelem
rozestavěné nemovitosti p.č 606/3 a p.č. 606/4 a majiteli okolních
nemovitostí.
Majitel nemovitosti čp. 3 požaduje, aby komunikace byla uvedena do
původního stavu. Starostka obce informovala všechny přítomné, že nyní
investor stavby pozastavil, cesta se bagrovat nebude a situace se bude řešit
po dokončení výstavby nemovitostí.
Na obecním pozemku p.č. 879 se nachází stavební materiál k dokončení
obytných domů. Bylo navrženo, aby tato cesta byla zatarasena, a tím se
zabránilo zavážení sousedního pozemku sutí. U zátarasu bude obecní cesta
p.č. 879 končit a nebude možno pokračovat směrem ke sv. Anně.
OZ bere na vědomí

5) Diskuse a závěr:
a) Starostka poděkovala všem za účast a popřála všem pěknou dovolenou.
OZ bere na vědomí.
USNESENÍ:
I. Schvaluje:
1) Zahájení
2) Zápis z minulého zasedání a jeho plnění
3) Oblastní charita Jičín
4) ČEZ Distribuce
II. Bere na vědomí:
1) Pošta
2) MAS Brána do Českého ráje
3) MÚ Jičín – odbor životního prostředí
4) Rozpočtové opatření č. 5/2022
5) Stížnosti občanů
6) Diskusi a závěr

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

Vyvěšeno: 4. 7. 2022

Sejmuto: 25. 7. 2022

