Výpis z usnesení č. 44
jednání
rady
z
obce Ostrožská Nová Ves dne 9. 8. 2016
Usnesení

Usnesení č.

RO44l2016l2a Rada obce bere na vědomí informace zaslané ministrem zemědělství lng.
Marianem Jurečkou o dotačních programech pro obce a města v oblastech
vodního hospodářství a udržování kulturního dědictví,

R044t2016l2b Rada obce bere na vědomí rozhodnutí Městského úřadu Uherské Hradiště,
Odboru stavebního úřadu a životníhoprostředí o stanovení odchylného pos.tupu
při ochraně ptáků.

RO44/20í6/3a Rada obce schvaluje podpis Smlouvy o zřízení věcného břemena k parc.č. 932,

941, 61,19, 6120, 6121, 6122, 1113111, a 1113112 v katastr. územíOstr. Nové
Vsi za účelemzřízení kabelového vedení NN a smyčkovacískříně k RD
manželůBobkových za cenu 14 520 Kč vč. DPH.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

RO44/2016/3b Rada obce bere na vědomí podané vysvětlení stavebního dozoru k Dodatku č.1
Smlouvy o dílo ,,Areál OÚ OtrtV " za obdobi 412016 -712016.
Rada obce schvaluje podpis Dodatku č.1 týkajícíse navýšeníceny díla o
858 524 Kč včetně DPH.
- 5, proti - 0, zdržel se

(pro

-

0)

RO44/20í6/3c Rada obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí se společnostíSVK, a.s.,

Uherské Hradiště o provozování inženýrských sítí(vodovodu) v ulici Št<olní
(nové RD).
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy,
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

RO44l2016l4a Rada obce ukládá předložit žádost manželůHůbnerových Ostrožská
Nová Ves o odkup předzahrádky před RD na nejbližšímjednání zastupitelstva
obce.
(pro - 5, proti -0,zdržel se

-

0)

OstroŽská Nová
R}44l2016l4b Rada obce schvaluje žádost pana Petra Lstibůrka,
Ves o sníženídlužnéčástky za elektrickou energii a nájemné za RD Kopánky
273 o 8 000 Kč z důvodůopravy obecního majetku.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

RO44I2016l5a Rada obce bere na vědomí zprávu o posouzení kvalifikace, posouzení

a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce ,,Místní
komunikace Padělky, Kopanice a Lhotská".
Rada obce rozhodla o přidělení zakázky,,Místní komunikace Padělky, Kopanice
a Lhotská" firmě Porr a.s. za cenu 2 479 603 Kč vč. DPH.
Rada obce ukládá vyzvat firmu k předložení čistopisu Smlouvy o dílo.
(pro - 5, proti -0,zdržel se - 0)

Ro44/2016/5b Rada obce ukládá prokonzultovat s právníkem Dohodu předloženou společností
Terra Group o zapojení se do veřejné energetické soutěže pro občany,
Rada obce ukládá nabídnout ve spolupráci s firmou Terra Group vlastní návrh
propagačníholetáku.
Rada obce ukládá pozvat zástupce Terra Group na dalšíjednání rady obce
30.8.2016.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

Ro44l2}'l6l5c Rada obce schvaluje pořizeni nového hlásiče místního rozhlasu pro

ozvuČení

ulice Krátká za cenu 24 O43 Kč vč. DPH.
(pro - 3, proti - 2, zdržel se - 0)

R944l2o16l5d Rada obce bere na vědomí informace starosty obce z osobního jednánÍ se
zástupci Kabelové televize CZ, s.r.o, o plánovaných změnách programové
skladby a posíleníinternetu v 2 pol, roku 2016,

Ro44/2016/5e Rada obce schvaluje vyhlášení ll. kola výběrového řizení pro zájemce

o

poskytnutí úvěru z fondu bydlení obce pro rok 2016,
Rada obce schvaluje fixní úrokovésazby na2o/o.
(pro - 5, proti - 0, zdržel
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lng, Jaroslava Bedřichová
místostarostka

V Ostrožské Nové Vsi dne 9, 8. 2016

