Výpis z usnesení č. 49

z

jednání rady obce Ostrožská Nová Ves dne 25.10.2016

Usnesení č.

Usnesení

RO49l2O1612a

Rada obce bere na vědomí oznámení o zahájeni řízeni o udělení výjimky
z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichůpro Ústav biologie
obratlovců Akademie věd ČRzaslané Krajským úřadem Zlínského kraje, Odborem
životníhoprostředí a zemědělství.

RO49/2016/3a

Rada obce schvaluje podpis Smlouvy o připojení na adrese Sportovní haly za
cenu 8 500 Kč zaslané společnostíE.ON Distribuce.
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

Ro49/2016/3b

Rada obce bere na vědomí zprávu o posouzení kvalifikace, posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce ,,Výstavba
parkovacích stání v ul. Chaloupky v Ostrožské Nové Vsi".
přidělení zakázky ,,Výstavba parkovacích stání
Rada obce rozhodla
v ul. Chaloupky v OstrožskéNové
firmě PKB, stavební obchodní
spol. s r.o., Těmice 116 za cenu 334 331 Kč vč. DPH.
Rada obce ukládá vyzvat firmu k předložení čistopisu Smlouvy o dílo.
(pro - 5, proti - O, zdžel se - 0)

o

RO49/2016/3c

a

Rada obce schvaluje podpis Smlouvy o dílo ke stavebním pracím ,, Výstavba
parkovacích stání v ulici Chaloupky" se společnostíPKB, stavební a obchodní
spol, s r. o. , Těmice 116 za cenu 334 331 Kč vč, DPH.
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro

Ro49/2016/3d

Vsi"

-

5, proti

-

0, zdžel se

-

0)

o

Rada obce schvaluje podpis Smlouvy
převodu práv a povinností z územního
rozhodnutí se společností E.ON Distribuce pro přeložku kabelové skříně do fasády
knihovny.
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro - 5, proti - 0, zdžel se - 0)

RO49/2016/3e Rada obce schvaluje podpis Smlouvy o převodu práv a povinností z územního
rozhodnutí se společnostíE.ON Distribuce pro kabelové vedení NN ZTV prodlouženíulice Šrotni.
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy,
(pro - 5, proti - O, zdžel se - 0)

RO491201614a

Rada obce schvaluje poskytnutídotace ve výši 1000 Kč pro Linku bezpečí,z.s..
Rada obce ukládá sepsat s neziskovou organizací veřejnoprávní smlouvu.
(pro - 5, proti - 0, zdžel se - 0)

RO49/2016/5a

Rada obce bere na vědomí poděkování hejtmana Zlínskéhokraje MVDr.
Stanislava Mišáka za spolupráci během jeho působenívefunkci hejtmana.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

Ro49/20í615b

Rada obce schvaluje po konzultaci s SVK, a.s. slevu na stočnémve výši 65% pro
společnost PARK nemo s.r.o., která v obci vlastní provozovnu pekařství na adrese
Lhotská 207. Sleva na stočnémbude uplatňována každoročněod vyúčtování
v roce 2016,
(pro - 5, proti - 0, zdžel se - 0)

RO49/20í6/5c Rada obce bere na vědomí poděkování Uherskohradišťskénemocnice,
zazapojeníse do projektu,, Řeknito svou lavičkou".
(pro - 5, proti - 0, zdžel se - 0)

Ro49/20í6l5d

a.s.

Rada obce bere na vědomínávrh rozpočtu Základni školy Ostrožská Nová Ves.
Rada obce ukládá vyzvat všechny rozpočtové organizace k zaslání návrhů
zařazení do rozpočtu obce.
(pro - 5, proti -O, zdržel se - 0)

lng. Pavel Botek
starosta

ffi

v ostrožskéNové vsi dne 25. 10.2016
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Jaroslava Bedřichová
místostarostka

