Výpis z usnesení č. 48

z jednání rady obce Ostrožská Nová Ves dne 11. 10. 2016

Usnesení

Usnesení č.

RO48/20í6/2a Rada obce schvaluje rozpoětové opatření č.3, které je přílohou zápisu.
Rada obce ukládá zaslat vyúčtovánídotace na volby do ZZK na Ekonomický
odbor Krajského úřadu Zlínského kraje.

RO48/2016/3a Rada obce schvaluje podpis Smlouvy o zřizení věcného břemene
vedení NN, RD pana Marka Miklíčkaza cenu 1815 Kě vč. DPH,
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro - 5, proti - 0, zdžel se - 0)

pro kabelové

RO48/20í6/3b Rada obce schvaluje podpis Smlouvy o budoucí smlouvě o zřizení služebnosti pro
komunikaěnívedení Na Rolách se společnostíČeská telekomunikační
infrastruktura, a,s, za cenu 1694 Kčvě. DPH,
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro

-

5, proti

-

0, zdžel se

-

0)

RO48/20í6/3c Rada obce schvaluje podpis Dodatku

k pachtovnísmlouvě se spoleěnostíZevos,

a,s. Celková cena pachtu ěiní nově 68 836 Kč vč. DPH.
Rada obce pověřuje starostu podpisem dodatku,
(pro - 5, proti - 0, zdžel se - 0)

RO48l2016l4a Rada obce ukládá předložit náměty Sdruženíchatařů Kaliště k návrhu zadání
změny územního plánu obce Ostrožská Nová Ves pořizovateli a projektantovi
změny Územního plánu obce.
(pro-5, proti -0,zdžel se-0)

RO48/20í6/4b Rada obce ukládá předložit náměty TJ Kanoistika k návrhu zadání změny
územního plánu obce Ostrožská Nová Ves pořizovateli a projektantovi změny
lJzemního plánu obce.
- 5, proti -0,zdžel se

(pro

-

0)

RO48/20í6/4c Rada obce ukládá zjistit do příštíhojednání rady obce fakturaci stočného
provozoven pekařství, kterou provádí SVK,a.s., Uherské Hradiště.
(pro - 5, proti - 0, zdžel se - 0)

RO48/20í6/4d Rada ukládá prověřit možnost výroby šatnovépředstěny v Památkovém domku

pro skladování krojů.
V případě neproveditelnosti výroby šatnovépředstěny rada obce schvaluje nákup
3 ks nových skřínína uloženíkrojů.
(pro-5, proti -0,zdžel se-0)

RO48/2016/4e Rada obce ukládá předložit na prosincovém zastupitelstvu obce žádost pana Petra
Hůska o směnu pozemku parc.č. 7235 k.ú. Ostrožská Nová Ves za část obecního
pozemku parc.č. 12812 k.ú. Ostrožská Nová Ves.
(pro - 5, proti - 0, zdžel se - 0)

RO48/20í6/5a Rada obce schvaluje termín a program

13. Zastupitelstva obce Ostrožská Nová

Ves, které se bude konat dne 26,10.2016 od 17 hodin,
Rada obce ukládá informovat oběany způsobem obvyklým
zastupitelstva obce.
(pro

-

5, proti

-

0, zdžel se

-

0)

o

termínu konání

RO48/20í6/5b Rada obce ukládá vyvolat spoleěné jednání s Povodím Moravy,s.p. a Kovovýroba
Hoffmann, s.r.o.ve věci řešenívyěistěnívodního toku Petříkovec.

(pro-5, proti -0,zdžel se-0)

RO48/20í6/5c Rada obce schvaluje odpis pohledávky spoleěnosti U Pekaře PaJi, s,r.o, ve výši
9 575,20 Kě z důvodůblížícíhose vyhlášení likvidace společnosti.
(pro - 5, proti - 0, zdňel se - 0)

íH\

starosta

k#ý

V Ostrožské Nové Vsi dne 11, 10.2016

,a"auiL,r--"/
lng. Jaroslava Bedřichová
místostarostka

