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Obec Ostružná 

Zastupitelstvo obce Ostružná 
 

Z á p i s 

z 19. zasedání Zastupitelstva obce Ostružná 

konaného dne 20. 6. 2022 v zasedací místnosti OÚ 
 

Přítomní členové ZO: M. Bendeková, G. Balatková, Š. Císařová M. Janeček, R. Roušal,      

M. Široký.  
Omluveni: A. Miščík. 

Zastupitelstvo bylo svoláno dle zákona o obcích.  
Informace byla vyvěšena na úřední desce od 13. 6. 2022 do 20. 6. 2022. 

Na veřejném zasedání je přítomno 6 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 16:00 hodin. 

Zápisem ze schůze byla starostou pověřena Alena Kvasňovská. 
 

Program: 

I. Kontrola usnesení  
II. Rozpočtové opatření 
III. Závěrečný účet Obce Ostružná za rok 2021 

IV. Závěrečný účet SMOJ a MRJ za rok 2021 

V. Pozemky 

VI. Výběrové řízení  
VII. Smlouvy 

VIII. Různé 

IX. Diskuse 

Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje program 19. zasedání Zastupitelstva obce Ostružná. 
ZO hlasovalo:    pro  6     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 

 
Starosta určil ověřovatele zápisu – .Miroslav Janeček a Gabriela Balatková. 

 
I. Kontrola usnesení  
Všechna usnesení jsou splněna nebo jsou v jednání. 

 
1I. Rozpočtová opatření  
1. Rozpočtové opatření č. 2/2022 

Jedná se o navýšení rozpočtu na straně příjmů i výdajů o 48 334,57 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. 2/2022. 
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III.  Závěrečný účet Obce Ostružná za rok 2021 

1. Závěrečný účet Obce Ostružná 

Na hospodaření Obce Ostružná za rok 2021 provedla společnost AUDIT TEAM s.r.o. 
Olomouc, Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc, audit a ve zprávě o výsledku 
je uvedeno, že při přezkoumání hospodaření územního celku Obce Ostružná za rok 2021 
identifikovaly tyto chyby a nedostatky: 

- Obec Ostružná uzavřela dne 8. 3. 2021 kupní smlouvu na dodání kolového traktoru 
s příslušenstvím za cenu 1 787 096,-- Kč bez DPH. Dne 15. 9. 2021 byl majetek zařazen do 
užívání, ale na profilu zadavatele nebyla zveřejněna skutečně uhrazená cena. 
V současné době je nový profil zadavatele a do staré verze již nelze zadávat nové informace. 
- Obec Ostružná zaúčtovala náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku 
(kancelářský nábytek) ve výši 24 013,-- Kč na účet 558 náklady z drobného dlouhodobého 
majetku, nezaúčtovala je však na účet 028 drobný dlouhodobý majetek. 
Kancelářský nábytek byl zařazen do užívání dne 1. 1. 2022 a zaúčtování bylo provedeno dne 
1. 5. 2022. 

Zastupitelstvo obce Ostružná probralo všechny položky příjmů a výdajů. Rozpočtové změny 
provedené během roku byly vždy projednány zastupitelstvem obce. Hospodaření obce bylo 
také projednáno finančním i kontrolním výborem a oba jej doporučily Zastupitelstvu obce 
Ostružná ke schválení. 
Návrh závěrečného účtu hospodaření Obce Ostružná spolu se zprávou auditora byl zveřejněn 
na úřední desce i elektronické desce obce v době od 17. 5.2022 do 30. 6. 2022. 

Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje závěrečný účet a hospodaření Obce Ostružná za rok 
2021 včetně inventarizační zprávy a zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání 
hospodaření Obce Ostružná za rok 2021 s výhradou chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o 
výsledku hospodaření a přijímá tato opatření: 
Zastupitelstvo obce Ostružná bere na vědomí, že nebyla na profilu zadavatele zveřejněna 
skutečně uhrazená cena za kolový traktor. 
Zastupitelstvo obce Ostružná bere na vědomí zařazení a zaúčtování kancelářského nábytku na 
účet 028 drobný dlouhodobý majetek. 
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi, ekonomce a úřednici obce, aby důkladně dodržovali 
zákon, závazné předpisy a usnesení Zastupitelstva obce Ostružná. 

ZO hlasovalo:    pro  6     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 

 

IV. Závěrečný účet SMOJ a MRJ za rok 2021 

1. Závěrečný účet SMOJ za rok 2021 

SMOJ předložilo členským obcím k vyjádření návrh závěrečného účtu včetně výroku auditora 
za rok 2021. Tento návrh závěrečného účtu spolu se zprávou auditora o výsledku 
přezkoumání jejich hospodaření za rok 2021 je zveřejněn na úřední desce obce od 26. 5. 2022. 

Zastupitelstvo obce Ostružná bere na vědomí závěrečný účet hospodaření Sdružení měst a 
obcí Jesenicka spolu se zprávou auditora o výsledku přezkoumání za rok 2021. 
 

2. Závěrečný účet svazku obcí Mikroregion Jesenicko za rok 2021 

MRJ předložil členským obcím k vyjádření návrh závěrečného účtu včetně výroku auditora za 
rok 2020. Tento návrh závěrečného účtu svazku obcí MRJ za rok 2021 spolu se zprávou o 
přezkoumání hospodaření svazku obcí MRJ je zveřejněn na úřední desce obce od 26. 5. 2022. 

Zastupitelstvo obce Ostružná bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Mikroregion 
Jesenicko za rok 2021 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad, podle   
§ 17 odst. 7, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
ve znění pozdějších předpisů. 
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V. Pozemky 

1. Na 18. zasedání schválilo ZO Ostružná žádost MUDr. . o 
prodej části pozemku pozem. parc. č. 106/11 v k.ú. Petříkov u Branné. Žadatel předložil GP 
č. 438-92/2021, ve kterém byl rozdělen pozemek v k.ú. Petříkov u Branné pozem. parc.         
č. 106/11 travní porost o výměře 3286 m2 na pozem. parc. č. 106/11 travní porost o výměře 
2712 m2 a o zbývajících 574 m2 byla zvětšena pozem. parc. č. 56/11, nyní nově o výměře   
822 m2, která je ve vlastnictví manželů ZO Ostružná schválilo na 15. zasedání 
dne 27. 9. 2021 dělení pozemku pozem. parc. č. 106/11 v k.ú. Petříkov u Branné. MěÚ 
Jeseník dne 22. 3. 2022 pod č,j. MJ/15266/2022/SÚ/KuA schválil navrhovaný záměr dělení 
pozemku. Záměr prodat pozemek dle GP č. 438-92/2021 pozem. parc. č. 106/11 díl a) v k.ú. 
Petříkov u Branné byl vyvěšen na úřední desce od 26. 11. 2021 do 13. 12. 2021. Nikdo další 
se nepřihlásil. 
Dne 15. 6. 2022 požádal MUDr.  o prodej pozemku do SJM manželů 

protože bude zvětšena pozem. parc. č. 56/11 v k.ú. Petříkov u Branné, která je 
ve vlastnictví manželů 
Usnesení: 
a) Zastupitelstvo obce Ostružná revokuje usnesení č. III/1 z 18. zasedání ve znění 
„Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje prodej pozemku ve vlastnictví Obce Ostružná dle GP 

č. 438-92/2021 pozem. parc. č. 106/11 díl a) ostatní plocha o výměře 574 m2 v k.ú. Petříkov u 
Branné MUDr.  za cenu ve 
výši 350,-- Kč + DPH. Návrh na vklad zaplatí žadatel“. 
ZO hlasovalo:    pro  6     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 
 

b) Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje prodej pozemku ve vlastnictví Obce Ostružná dle 

GP č. 438-92/2021 pozem. parc. č. 106/11 díl a) ostatní plocha o výměře 574 m2 v k.ú. 
Petříkov u Branné manželům MUDr.  oba 
bytem  za cenu ve výši 350,-- Kč + DPH. Návrh na vklad 
zaplatí žadatelé. 
ZO hlasovalo:    pro  6     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 

 

VI. Výběrové řízení 
1. Dostavba akumulačního prostoru stávajících VDJ Ostružná 

V obci Ostružná je vybudován vodovod v roce 1925, na který je napojeno 90 % obyvatel. 
Vzhledem k velkému množství rekreantů v obci byla vybudována v horní části obce studna, 
ze které je zásobeno několik objektů. Je nutno vypracovat studii na vybudování nového zdroje 
v horní části obce a rozšíření vodovodní sítě do lokalit, kde nejsou obyvatelé zásobeni vodou 
z veřejného vodovodu. Na 9. zasedání Zastupitelstvo obce Ostružná schválilo vypracování 
studie proveditelnosti na akci „Dostavba akumulačního prostoru stávajících VDJ Ostružná“ 
zájemci s nejvýhodnější nabídkou. Provedením zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu 
na projektovou přípravu pověřil starosta Ing. Oldřicha Dryšla. Zadávací dokumentace byla 
zaslána 3 uchazečům a všichni podali nabídku v termínu. Dne 25. 5. 2022 provedl Ing. Dryšl 
hodnocení přijatých nabídek, které dodala firma AGPOL s.r.o., Olomouc za cenu      

630 000,-- Kč + DPH, celkem cena s DPH je ve výši 762 300,-- Kč, firma Lesprojekt Krnov 

s.r.o. Krnov za cenu 720 000,-- Kč + DPH, celkem cena s DPH je ve výši 871 200,-- Kč a 
firma Regioprojekt Brno, s.r.o., Brno za cenu 675 000,-- Kč + DPH, celkem cena s DPH je ve 

výši 816 750,-- Kč. Ing. Oldřich Dryšl, jako osoba pověřená provedením zadávacího řízení, 
doporučil schválit jako vítěze nabídku firmy AGPOL s.r.o., protože byla nejvýhodnější. 
Usnesení: 
a) Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje, na doporučení osoby pověřené provedením 
zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu na projektovou přípravu na akci s názvem 
„Dostavba akumulačního prostoru stávajících VDJ Ostružná“ vítěznou nabídku firmy 
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AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc za cenu 630 000,-- Kč + DPH, celkem 
cena s DPH je ve výši 762 300,-- Kč, protože tato nabídka byla nejvýhodnější.  
ZO hlasovalo:    pro  6     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 
 

b) Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje uzavření smlouvy o dílo na projektovou přípravu 
na akci s názvem „Dostavba akumulačního prostoru stávajících VDJ Ostružná“, mezi 
odběratelem Obcí Ostružná, Ostružná 135, 788 25 Branná a vítězem zadávacího řízení firmou 

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc. 

ZO hlasovalo:    pro  6     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 
 

2. Svoz odpadu v obci Ostružná 

Obec Ostružná má uzavřenou smlouvu na likvidaci odpadu v obci se společností SUEZ. Tato 
společnost smlouvu vypověděla k datu 30. 6. 2022. Muselo se provést výběrové řízení na 
nového dodavatele služeb odpadového hospodářství. Byla vyhlášena podlimitní veřejná 
zakázka na služby s názvem Svoz odpadu v obci Ostružná. V termínu do 15. 6. 2022 byly 
doručeny tři nabídky v elektronické podobě. Dne 15. 6. 2022 tříčlenná komise vyhodnotila 
nabídky, které dodaly firmy Recovera Využití zdrojů a.s. za cenu 934 304,-- Kč bez DPH za                 
12 kalendářních měsíců a za cenu 3 737 216,-- Kč bez DPH za 48 kalendářních měsíců, 
Marius Padersen a.s. za cenu 643 804,-- Kč bez DPH za 12 kalendářních měsíců a za cenu 
2 575 216,-- Kč bez DPH za 48 kalendářních měsíců a Technické služby Jeseník a.s. za cenu 
898 866,52 Kč bez DPH za 12 kalendářních měsíců a za cenu 3 595 466,08 Kč bez DPH za 
48 kalendářních měsíců. Nejvýhodnější je nabídka firmy Marius Padersen a.s. 
Usnesení: 
a) Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje v rámci podlimitní veřejné zakázky na služby 
s názvem „Svoz odpadu v obci Ostružná“ vítěznou nabídku firmy Marius Padersen a.s., 

Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové za cenu 643 804,-- Kč bez DPH za 12 kalendářních 

měsíců a za cenu 2 575 216,-- Kč bez DPH za 48 kalendářních měsíců, protože tato nabídka 
byla nejvýhodnější.  
ZO hlasovalo:    pro  6     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 
 

b) Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje uzavření smlouvy o dílo na svoz odpadu v obci 

Ostružná mezi odběratelem Obcí Ostružná, Ostružná 135, 788 25 Branná a vítězem 
výběrového řízení firmou Marius Padersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové. 

ZO hlasovalo:    pro  6     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 

 

VII. Smlouvy 

1. Smlouva o poskytnutí dotace na akci „Dostavba akumulačního prostoru stávajícího 
VDJ Ostružná“ 

Obec Ostružná podala žádost o dotaci z dotačního programu Olomouckého kraje „Program 
obnovy venkova Olomouckého kraje 2022“, dotační titul „Podpora přípravy projektové 
dokumentace na akci „Dostavba akumulačního prostoru stávajícího VDJ Ostružná“ na 

vypracování projektové dokumentace za cenu ve výši 762 300,-- Kč. Spoluúčast obce na 

dotaci musí být minimálně 60 % z celkových výdajů. Olomoucký kraj schválil poskytnutí 
dotace ve výši 300 000,-- Kč. 
Usnesení: 
a) Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje přijetí dotace ve výši 300 000,-- Kč od 

Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc na akci „Dostavba 
akumulačního prostoru stávajícího VDJ Ostružná“, vypracování projektové dokumentace 

ZO hlasovalo:    pro  6     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 
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b) Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje spolufinancování z vlastních zdrojů Obce Ostružná 
částkou odpovídající minimálně výši 60 % poskytnuté dotace na akci „Dostavba 
akumulačního prostoru stávajícího VDJ Ostružná“. 
ZO hlasovalo:    pro  6     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 
 

c) Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace                   
č. 2022/01845/OSR/DSM z „Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022“, dotační 
titul „Podpora přípravy projektové dokumentace“ na akci „Dostavba akumulačního prostoru 

stávajícího VDJ Ostružná“ na vypracování projektové dokumentace mezi poskytovatelem 
Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc a příjemcem Obcí Ostružná, 
Ostružná 135, 788 25 Branná. 
ZO hlasovalo:    pro  6     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 

 

VIII. Různé 

1. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na období 2022 - 2026 

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební 
období stanoví v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů před dnem voleb do zastupitelstev v obcích (§ 67). 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná stanovuje počet 7 (slovy sedm) členů zastupitelstva obce v obci 

Ostružná pro nové volební období 2022 - 2026. 
ZO hlasovalo:    pro  6     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 
 

2. Stanovení ceny služeb 

Na 12. zasedání dne 27. 6. 2016 ZO stanovilo ceny služeb pro občany za použití obecního 
majetku. Tyto ceny již nejsou pro Obec Ostružnou výhodné a je potřeba je upravit. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje ceny služeb pro občany za použití obecního majetku: 
sekání trávy sekačkou nebo křovinořezem za 220,-- Kč/hod., za hrabání a ruční práce        

150,-- Kč/hod., půjčení štípačky dřeva za 400,-- Kč/den s DPH, půjčení vibrační desky za 

500,-- Kč/den s DPH, doprava Bokimobilem za 25,-- Kč/km a přistavení kontejneru 
Bokimobilem za 200,-- Kč. 
ZO hlasovalo:    pro  6     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 
 

3. Žádost Svazu tělesně postižených v ČR o.s., Okresní organizace Jeseník, o finanční 
příspěvek ve výši alespoň 1 000,-- Kč na pokrytí činnosti jediného pracoviště v okrese 

Jeseník, které zajišťuje služby pro zdravotně postižené osoby okresu Jeseník. 
Usnesení 
Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 1 000,-- Kč na pokrytí 
činnosti Svazu tělesně postižených v ČR o.s., Jeseník. 
ZO hlasovalo:    pro  6    proti  0    zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 

 

IX. Diskuse 

O. Balatka se zeptal, jak dlouho bude trvat oprava MK. 

Pan starosta odpověděl, že do konce měsíce června 2022. Je domluveno, že osobní auta budou 
pouštět. Informoval, že dnes je omezení, v úterý nebudou dělat nic a příští týden v úterý a ve 
středu budou asfaltovat. 
Pan starosta také informoval přítomné o dotacích na opravu místních komunikací. 
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Schůzi ukončil starosta R. Roušal v 16:30 hodin. 

 

 

 

                                                                                                          

.……………………………......                                                                                              
                                                                                                           Roman Roušal, starosta 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:   1) Miroslav Janeček           ………………………………….... 
 

                       2) Gabriela Balatková         …………………………………… 

 

Zapisovatelka: Alena Kvasňovská              ……………………………………  
                         21. 6. 2022  


