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Obec Ostružná 

Zastupitelstvo obce Ostružná 
 

Z á p i s 
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Ostružná 

konaného dne 19. 9. 2022 v zasedací místnosti OÚ 
 
Přítomní členové ZO: M. Bendeková, G. Balatková, Š. Císařová M. Janeček, R. Roušal,      
M. Široký. A. Miščík 
Omluveni:  
Zastupitelstvo bylo svoláno dle zákona o obcích.  
Informace byla vyvěšena na úřední desce od 12. 9. 2022 do 19. 9. 2022. 
Na veřejném zasedání je přítomno 7 členů ze 7, zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
Zápis z předcházejícího veřejného zasedání byl řádně podepsán a ověřen a je k nahlédnutí na 
obecním úřadě. Nebyly proti němu podány žádné námitky, proto je považován za schválený. 
 

Schůzi zahájil starosta v 16 hodin. 
Zápisem ze schůze byla starostou pověřena Eva Mondeková 
 
Program: 

I. Kontrola usnesení  
II. Rozpočtové opatření 
III. Pozemky 
IV. Smlouvy 
V. Různé 
VI. Diskuse 

Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje program 20. zasedání Zastupitelstva obce Ostružná. 
ZO hlasovalo:    pro   7    proti    0   zdržel se  0      Usnesení bylo přijato 

 
Starosta určil ověřovatele zápisu – Miroslava Bendeková , Gabriela Balatková 

 
I. Kontrola usnesení  

Všechna usnesení jsou splněna nebo jsou v jednání. 

 
1I. Rozpočtová opatření  

1. Rozpočtové opatření č. 3/2022 
Jedná se o navýšení rozpočtu na straně příjmů o 295 900,-- Kč, na straně výdajů o 
561 066,50,-- Kč, financování ve výši 265 166,50,-- Kč, včetně důvodové zprávy, viz příloha 
č. 2. Rozpočtové opatření je zveřejněno na webových stránkách Obce Ostružná. 
Zastupitelstvo obce Ostružná bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2022. 
 
2. Rozpočtové opatření č. 4/2022 
Jedná se o přesun mezi ukazateli bez navýšení rozpočtu, viz příloha č. 3. Rozpočtové opatření 
je zveřejněno na webových stránkách Obce Ostružná. 
Zastupitelstvo obce Ostružná bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2022. 
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III. Pozemky 

1. Žádost společnosti SPORNHAU s.r.o., o prodej pozemku dle GP č. 1126-121/2021 
pozem. parc. č. 442/35 orná půda o výměře 665 m2 v k.ú. Ostružná. Tento pozemek přímo 
navazuje na pozemky v jejich vlastnictví. ZO Ostružná schválilo na 13. zasedání dne 17. 5. 
2021 dělení pozemku pozem. parc. č. 442/2 v k.ú. Ostružná dle GP č. 1126-121/2021. 
Souhlas s dělením vydal Městský úřad Jeseník dne 26.7.20022 č,j,  MJ/27671/2022/SÚ/KuA.                           
Záměr prodat pozemek dle GP č. 1126-121/2021 pozem. parc. č. 442/35 v k.ú. Ostružná byl 
vyvěšen na úřední desce od 19. 8. 2022 do 5. 9. 2022. Nikdo další se nepřihlásil. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje prodej pozemku ve vlastnictví Obce Ostružná dle GP 
č. 1126-121/2021 pozem. parc. č. 442/35 orná půda o výměře 665 m2 v k.ú. Ostružná 
společnosti SPORNHAU s.r.o., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc, za cenu ve výši 1 000,-- 
kč + DPH. Návrh na vklad zaplatí žadatel. 
ZO hlasovalo:    pro   7    proti    0   zdržel se  0      Usnesení bylo přijato 
 
IV. Smlouvy 

1. Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 mezi zadavatelem 
Obcí Ostružná a vykonavatelem auditorem AUDIT TEAM, s.r.o. Olomouc. 
Usnesení:  
Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2022 mezi zadavatelem Obcí Ostružná, Ostružná 135, 788 25 Branná 
a vykonavatelem auditorem AUDIT TEAM, s.r.o., Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc. 
ZO hlasovalo:    pro   7    proti    0   zdržel se  0      Usnesení bylo přijato 
 
2. Dohoda o uzavření kolektivního členství města a obce se SH ČMS, Okresním 
sdružením hasičů v Jeseníku 
Jedná se o dohodu vzájemné spolupráce v oblasti dobrovolné požární ochrany v okrese 
Jeseník. Obec jako kolektivní člen uhradí členský příspěvek v I. - III. čtvrtletí roku ve výši    
1,-- Kč až 5,-- Kč na občana. Loni jsme platili 5,-- Kč na občana. Návrh je 5,-- Kč. Počet 
obyvatel je 168. 
Usnesení:  
Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje uzavření Dohody o uzavření kolektivního členství 
města a obce se SH ČMS, Okresním sdružením hasičů v Jeseníku, na rok 2022. Obec 
Ostružná jako kolektivní člen uhradí členský příspěvek ve III. čtvrtletí roku ve výši 5,-- Kč na 
občana. 
ZO hlasovalo:    pro   7    proti    0   zdržel se  0      Usnesení bylo přijato 
 
V. Různé 

1. Informace  
V měsíci srpnu 2022 byla dokončena místní komunikace 16c v lokalitě centrum za cca 
500 000,-- Kč. Opravu provedli pan Lucký, pan Balatka a spol. a Kareta. Pan starosta 
poděkoval všem, kteří se podíleli na dokončení místní komunikace. 
 
VI. Diskuse 

Paní Bazgerová požádala, aby Nicol Jatiová řádně rozesílala emaily. 
Pan starosta odpověděl, že se rozesílají sms. 
Paní Vondálová se zeptala, jestli má obec vyhlášku o zákazu používání petard. 
Pan starosta odpověděl, že nemáme, ale projedná to se zastupitelstvem. 
Pan starosta informoval, že byl proveden průzkum na umístění retardéru u paní Richterové a 
pro retardér bylo pouze 5 občanů. Ostatní odmítli. 
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Paní Vondálová  se zeptala, jestli by nešlo dát na spodní konec Ostružné značku obytná zóna. 
Pan starosta odpověděl, že to projednají v zastupitelstvu. 
 
 
 
Schůzi ukončil starosta R. Roušal v 16:21 hodin. 
 

 
 
                                                                                                            

.……………………………......                                                                                                           
                                                                                                           Roman Roušal, starosta 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:   1) Miroslava Bendeková         ………………………………….... 
 
                       2) Gabriela Balatková         …………………………………… 
 
Zapisovatelka: Eva Mondeková              ……………………………………  
                         19.9.2022 


