Výpis z usnesení č. 54

z

jednání rady obce Ostrožská Nová Ves dne 5. 1. 2017
Usnesení

Usnesení č.

RO54l2017l2a Rada obce bere na vědomí oznámení o zahájení řízení o udělení výjimky
kuňka žlutobřichá
z ochranných .podmínek zvláště chráněných živočichů
pro
které
zaslal Krajský
Akademie
věd
ČR,
obratlovců
Ústav biologie
a ohnivá
úřad Zlínského kraje, Odbor životníhoprostřední a zemědělství.

RO54I2017l2b Rada obce ukládá představitelům obce dle jejich časových možnostíúčast
na semináři pro představitele obcí Zlínskéhokraje, který se uskuteční27.1.2017
v 9:30 hodin v budově Krajského úřadu Zlínského kraje.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

RO54I2O17l2c Rada obce bere na vědomí informaci zaslanou Krajským úřadem Zlínskéhokraje,
Odborem ekonomickým o finančnímvztahu státního rozpočtu k rozpočtu obce
v celkové výši 1 040 800 Kč.

Rada obce ukládá zapracovat výši finančníhovztahu státního rozpočtu

do rozpočtu obce.

Rada obce schvaluje Rozpočtovéopatření č.1 - navýšení finančníhovztahu

státního rozpočtu k rozpočtu obce na částku 1 O4O 800 Kč.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

RO54l2017l2d Rada obce ukládá odpovědět Městu Uherské Hradiště, Odboru sociálních služeb,
že obec nebude zapojena do jiného podobného projektu sociálních služeb,
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

RO54l2017lZ.e Rada obce ukládá předložit nabídku Bc. Hany Malované, projektové manažerky
operačníhoprogramu Výzkum, vývoj a vzdělávání mateřské a základní škole
a školskéradě.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se

-

0)

RO54I2017t3a Rada obce schvaluje Smlouvu č.1178 o odvozu a likvidaci odpadů ze sběrných

dvorů zaslané společností Sběrné suroviny UH,s.r.o., Průmyslová 1147, Uherské
Hradiště za cenu 1 509 766 Kč vč, DPH.
Rada obce schvaluje Dohodu o fakturaci podle smlouvy o likvidaci.
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy a dohody.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

RO54l2017I3b Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo na deratizační práce

v obci plánované
na měsíce duben - červen 2017 za cenu do 20 570 Kč vč. DPH zaslanou panem
Bronislavem Borským, Řadová 568, Buchlovice,
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy,
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

RO54l2017l4a Rada obce schvaluje dotaci ve výši 7 000 Kč Domu Naděje Otrokovice, Wolkerova
1274, Otrokovice.
Rada obce pověřuje místostarostku přípravou a podpisem veřejnoprávní smlouvy,
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

RO54t2017t1a Rada obce bere na vědomí poděkování Předsedy ZO Českéhosvazu včelařů
lng, Pavla Peprníka za poskytnuté dary a dotace v roce 2016.

Ro54/20í7l5b

Rada obce schvaluje výši stravného za každý kalendářní den pracovní cesty
od 1. 1 . 2017 v následujících óástkách:
a/ 86 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b)132 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 205 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než '18 hodin.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

RO54l20'l7l5c

Rada obce schvaluje pronájem pozemků
o parc,č. 2624 o celkové výměře 2875 m2
o parc.č. 2635 o celkové výměře 185 m2
. část pozemku parc. č. 2626 o celkové výměře 27O m2 v kat. ú. Chylice panu
lng, Lubomíru Šlosarovi.
Parc. č, 2626 bude pronajata bez přijezdové cesty.
Rada obce pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy,
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

Ro54l2017l5d

Rada obce ukládá překontrolovat, zda pozemky nejsou zahrnuty v některé již
uzavřené pachtovní smlouvě.
Rada obce ukládá zveřejnit záměr obce propachtování zemědělských pozemků
ve vlastnictví obce.
k.ú. Kunovice
- parc.č. 3354t6 o celkové výměře 112m2
- parc.č, 3354t7 o celkové výměře 5426 m2
k.ú, Ostrožská Nová Ves
- parc.č. 1976137 o celkové výměře 496 m2
- parc,ě. 2265 o celkové výměře 28 m2
- parc.č. 3892 o celkové výměře 2581 m2
- parc.č, 4106 o celkové výměře 4255 m2
- parc,č. 4719 o celkové výměře 49 m2
- parc.č. 9362 o celkové výměře 1698 m2
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

RO54I2O17l5e

Rada obce ukládá provést místní šetřenía vyvolat společnéjednání se zástupci
TJ Ostrožská Nová Ves ve věci žádosti o spolufinancování oprav loděnice
a dalšíchzáležitostí týkajícíchse činnosti TJ ONV v roce 2017.
Rada obce odkládá projednání žádosti o spolufinancování oprav loděnice
a dalšíchzáležitostítýkajícíchse činnosti TJ ONV v roce 2017 na dalšíjednání
rady po provedení místníhošetření,
(pro - 5, proti - O, zdržel se - 0)

Rada obce ukládá předat farnosti pro potřeby kostela výtěžek dobrovolného
RO54I201715í vstupného Vánočního koncertu DH Boršičankave výši 5 400 Kč.
(pro

-

5, proti

-

O, zdržel se

-

0)

Z_

lng, Pavel Botek
starosta

V Ostrožské Nové Vsi dne 5. 1,2017
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lng. Jaroslava Bedřichová
místostarostka

