Výpis z usnesení č. 51

z jednání rady obce Ostrožská Nová Ves dne

22.11. 2016

Usneseni

Usnesení č.

RO51/2016/2a Rada obce bere na vědomí rozhodnutí o udělení výjimky z ochranných podmínek
zvláště chráněných živočichůpro Ústav biologie obratlovců Akamedie věd CR
se sídlem Květná 8, Brno zaslané Krajským úřadem Zlínského kraje, Odborem
životníhoprostředí a zemědělství.

RO51/20í6/2b Rada obce bere na vědomí oznámení o zahájeni stavebního řízeni pro stavbu
,,Rekonstrukce PZZ v km 95,875 a zrušeníPZZ v km 96,563 trati Brno-Vlárský

průsmyk zaslané Městským úřadem Uherské Hradiště, Odborem stavebního úřadu
a životníhoprostředí.

RO51/2016/2c Rada obce bere na vědomí informaci o změně zákona č. 1311997 Sb.,
o pozemních komunikacích zaslanou, lng. Rostislavem Novosadem, vedoucím

odboru stavebního úřadu a životníhoprostředí Městského úřadu Uherské Hradiště.
Rada obce ukládá postupovat ve věci oprav a staveb místníchkomunikací
dle novely zákona o pozemních komunikacích,

RO5í/2016/3a Rada obce schvaluje Plánovací smlouvu

o

zbudování veřejné infrastruktury

ROsí/2016/3b Rada obce schvaluje Plánovací smlouvu

o

zbudování veřejné infrastruktury

s panem Michalem Paluříkem,
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro - 5, proti - O, zdržel se - 0)
uzavřenou s Martinou a Petrem Tomečkovými,
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro - 5, proti - O, zdržel se - 0)

RO51/2016/4a Rada obce ukládá zkonzultovat rozmístění amplionů v ulici Záhumení a zajistit

jejich přemístění společnostíEmpemont s.r.o., Železničníhovojska 1472, Valašské
Meziříčí.
(pro - 5, proti - 0, zdžel se - 0)

RO51/2016/4b Rada obce ukládá vyzvat majitele nově vysazených ovocných stromŮ kolem

bytového domu č. p. 918 k jejich odstranění.
Rada obce ukládá vyřešit výsadbu zeleně kolem bytového domu komplexně dle
zpracovaného návrhu.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

RO51/20í6l4c Rada obce ukládá

zajistit pracovníky obce odstranění závady poklopu kanalizace
v ulici Krajiny u RD č. p. 146.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

RO51/20í6/5a Rada obce ukládá upravit návrh rozpočtu obce dle doporučenírady.

Rada obce ukládá předložit finančnímuvýboru návrh rozpočtu obce pro rok 2017
a navrhnout termín jednání finančníhovýboru na 29.11,2016.
Rada obce ukládá dle zákona o obcích zveřejnit 30.11.2016 návrh rozpočtu obce
pro rok 2017 na úřednídesce.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

Ro51/2016/5b Rada obce schvaluje žádost o poskytnutí finančníodměny pro ředitelku mateřské
školy.
(pro - 5, proti

-

0, zdržel se

-

0)

RO51/2016/5c

Ros1/2016/5d

Rada obce doporučuje poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč pro místníorganizaci
Ceského svazu včelařů,z. s. pro rok 2017 za předpokladu, že místníorganizaci
Českéhosvazu včelařů bude poskytnuta dotace z fondů EU.
(pro - 5, proti - O, zdžel se - 0)

Rada obce schvaluje seznam víceprací a méněprací předložený lng, Františkem

Talákem.

Rada obce schvaluje navýšeníceny díla o 1 286 870,64 Kč vč. DPH. Cena díla
se tak navýšila na celkových 64 085 519,24 Kč vč. DPH.
(pro

RO51/2016/5e

-

5, proti

- 0, zdžel se -

0)

Rada obce ukládá pověřit předsedy a členy jednotlivých inventarizačních komisí

k provedení inventarizace dle plánu inventur.
(pro - 5, proti- 0, zdržel se -_

lng. Pavel Botek
starosta
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V Ostrožské Nové Vsi dne 22. 11.2016
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lng. Jaroslava Bedřichová
místostarostka

