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Obec Ostružná 

Zastupitelstvo obce Ostružná 
 

Z á p i s 

ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Ostružná 

konaného dne 14. 3. 2022 v zasedací místnosti OÚ 
 

Přítomní členové ZO: G. Balatková, M. Bendeková, Š. Císařová, M. Janeček, A. Miščík,      

R. Roušal, M. Široký.  
Omluveni: -- 

Zastupitelstvo bylo svoláno dle zákona o obcích.  
Informace byla vyvěšena na úřední desce od 7. 3. 2022 do 14. 3. 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 16:00 hodin. 

Zápisem ze schůze byla starostou pověřena Alena Kvasňovská. 
 

Program: 

I.        Kontrola usnesení  
II.       Rozpočtové opatření 
III.     Pozemky 

IV.     Smlouvy 

V.      Různé 

VI.     Diskuse 

Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje program 17. zasedání Zastupitelstva obce Ostružná. 
ZO hlasovalo:    pro  7     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 

 
Starosta určil ověřovatele zápisu – Miroslav Janeček a Adam Miščík. 

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

 
1I. Rozpočtové opatření  
1. Rozpočtové opatření č. 9/2021 

Jedná se o navýšení rozpočtu na straně příjmů i výdajů o 231 510,-- Kč včetně důvodové 
zprávy, viz příloha č. 2. Rozpočtové opatření je zveřejněno na webových stránkách 
ObceOstružná. 
Zastupitelstvo obce Ostružná bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2021. 
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III. Pozemky 

1. Žádost o odprodej pozemků pozem. parc. č. 61/2 a 63/1 v k.ú Petříkov u Branné 

Žádost podali společně vlastníci nemovitostí v Petříkově, kteří jsou napojeni na vodu ze 

soukromého vodojemu na pozem. parc. č. 61/2 a 63/1, a to Ing.  
H  

 
 
 

J l. Dle požadavku Zastupitelstva 

obce Ostružná byl vyhotoven GP č. 437-146/2021, ve kterém byla pozem. parc. č. 61/2 travní 
porost o výměře 177 m2 v k.ú. Petříkov u Branné rozdělena na pozem. parc. č. 61/2 travní 
porost o výměře 68 m2 a 61/3 travní porost o výměře 109 m2. ZO Ostružná schválilo na       
15. zasedání dne 27. 9. 2021 dělení pozemku pozem. parc. č. 61/2 v k.ú. Petříkov u Branné. 

dle GP č. 437-146/2021. Souhlas s dělením vydal Městský úřad Jeseník dne 31. 1. 2022, č,j, 
MJ/05961/2022/SÚ/Koh. Záměr prodat pozemek dle GP č. 437-146/2021 pozem. parc. č. 
61/3 v k.ú. Petříkov u Branné byl vyvěšen na úřední desce od 26. 11. 2021 do 13. 12. 2021. 

Nikdo další se nepřihlásil. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje prodej pozemku ve vlastnictví Obce Ostružná dle GP 

č. 437-146/2021 pozem. parc. č. 61/3 travní porost o výměře 109 m2 v k.ú. Petříkov u Branné 
společně Ing. . 
M ě 

, 
u 
e 

F  za cenu ve výši 350,-- Kč 
+ DPH. Návrh na vklad zaplatí žadatelé. 

ZO hlasovalo:    pro  7     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 

 
IV. Smlouvy 

1.Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IP-12-8024875/1, název stavby 

Ostružná – č. parc. 738/8 NNk, mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 

Děčín, zastoupenou společností ELMONT Jeseník s.r.o., Palackého 11, 790 01 Jeseník a Obcí 
Ostružná, Ostružná 135, 788 25 Branná. Jedná se stavbu zařízení distribuční soustavy – 

umístění podzemního kabelového vedení NN na pozemku ve vlastnictví Obce Ostružná 
pozem. parc. č. 766/1 v Ostružné, k.ú. Ostružná dle GP č. 1146-240/2021. 

Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene-

služebnosti č. IP-12-8024875/1, stavba Ostružná – č. parc. 738/8 NNk, mezi společností ČEZ 

Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupenou společností ELMONT Jeseník 

s.r.o., Palackého 11, 790 01 Jeseník a Obcí Ostružná, Ostružná 135, 788 25 Branná. 
ZO hlasovalo:    pro  7     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 
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V. Různé 

1. Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace pro obec Ostružnou – aktualizace. 

Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace pro obec Ostružnou na období 2020-2029 

byl schválen na 7. zasedání ZO, č. usnesení IX/1. Nyní je nutné schválit aktualizaci, kterou 
připravil zástupce provozovatele Ing. Josef Mikoška. Obsahem Plánu je vymezení 
infrastrukturního majetku ve členění podle vybraných údajů majetkové evidence 
s reprodukční pořizovací cenu, vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v % opotřebení, 
výpočet teoretické doby akumulace finančních prostředků, roční potřeba finančních 

prostředků a její krytí a doklady o čerpání vytvořených finančních prostředků. Průměrná 
životnost stanovená váženým průměrem pro přiváděcí řad a rozvodnou síť je 80 let, pro 
vodárny 45 let. Průměrná životnost pro celou kanalizační síť je 90 let, životnost ČOV je 40 
let. 

Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodu a 
kanalizace pro obec Ostružnou na období 2022 - 2029. 

ZO hlasovalo:    pro  7     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 
 

2. Žádost Českého svazu chovatelů, okresní organizace Jeseník, o příspěvek ve výši            
500,-- Kč – 1 000,-- Kč na Krajskou výstavu zvířat, konanou ve dnech 1. – 2. 10. 2022 ve 

Smetanových sadech v Jeseníku. 
Usnesení:  
Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje Okresní organizaci Českého svazu chovatelů Jeseník, 
příspěvek ve výši 500,-- Kč na Krajskou výstavu zvířat, konanou ve dnech 1. – 2. 10. 2022 ve 

Smetanových sadech v Jeseníku. 
ZO hlasovalo:    pro  7     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 
 

3. Žádost Linky bezpečí o podporu na provoz ve výši 2 000,-- Kč. Jejich posláním je 
pomáhat dětem a mladým lidem v krizových situacích. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná neschvaluje poskytnutí finanční podpory pro Linku bezpečí, 
Ústavní 95, 181 02 Praha. 
ZO hlasovalo:    pro  7     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 
 

4. Žádost  o dodatečné schválení příspěvku na údržbu nemovitosti za rok 
2021, protože si spletla termín a místo do 31. 12. 2021 podala žádost až 29. 1. 2022. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje vyplacení příspěvku na údržbu nemovitosti za rok 
2021 3. 

ZO hlasovalo:    pro  7     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 
 

5. Veřejně prospěšné práce  
Jedná se o podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně 
prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání vedených u Úřadu práce v Jeseníku na 
rok 2022. 

Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje podání žádosti na Úřad práce ČR, Krajská pobočka 
v Jeseníku, o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací 
k umístění uchazečů o zaměstnání na údržbu veřejné zeleně, úklidové práce veřejných 
prostranství a nebytových prostor obce, pomocné práce. 
ZO hlasovalo:    pro  7     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 
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VI. Diskuse 

M. Bazgerová se zeptala, jestli by jí mohla přijít zpráva o konání schůze dříve než v den 

jednání. 
Pan starosta odpověděl, že by měla přijít dříve. 
Pan starosta informoval přítomné o dotaci na opravu místních komunikací, kterou obec 
dostala až po třetí žádosti. 
 
 

 

 

 

Schůzi ukončil starosta R. Roušal v 16:15 hodin. 

 

 

 

                                                                  

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

 

 

 

 

 

 

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

                       2) Adam Miščík                    …………………………………… 

 

Zapisovatelka: Alena Kvasňovská              ……………………………………  
                         15. 3. 2022  


