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Výpis z usnesení č. 56

{

z

Usnesení č,

jednání rady obce Ostrožská Nová Ves dne 9.2. 2017
Usnesení

RO56l2017l2a Rada obce ukládá předložit na nejbližšímzasedání zastupitelstva obce

návrh

kandidátů na funkci přísedícíhoOkresního soudu v Uherském Hradišti pro funkční
období 2017 až2021 zaslaný Okresním soudem Uherské Hradiště.
Rada obce doporučuje pokračovánínavrhnuté kandidátky na funkci přísedícího
Okresního soudu RNDr, Věry Hriceňákové.
(pro - 5, proti - O, zdržel se - 0)

RO56l20'l7I2b Rada obce bere na vědomí oznámení o konání výběrového šetření o životních
podmínkách domácností ve vybraných domácnostech obce.
Rada obce ukládá informovat občany o konání výběrového šetření způsobem
obvyklým na úřednídesce a infokanálu obce.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

RO56/2017/3a Rada obce schvaluje podpis Smlouvy o zřízeni věcného břemene, kabelové
vedení NN, pojistková skříň u RD paní Frýzové za cenu 1 694 Kčvč.DPH zaslané
společností E.ON Distribuce a.s.
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
- 5, proti - 0, zdňel se - 0)

(pro

RO56/20,17/3b Rada obce schvaluje podpis Smlouvy o zřízeni věcného břemene, kabelové
vedení NN a pojistková skříň u RD Ondřeje Hábla za cenu 1452 Kč vč. DPH
zaslané společnostíE.ON Distribuce a.s.
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro - 5, proti -0,zdžel se - 0)

o zřizeni věcného břemene, kabelové
vedení NN, pojistková skříň, uzemněňí pro společnost MONTECO za cenu 54 450
Kč vč. DPH zaslané společností E.ON Distribuce a.s.
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro - 5, proti -0,zdňel se - 0)

RO56/2017/3c Rada obce schvaluje podpis Smlouvy

RO56/20í7l3d Rada obce schvaluje Plánovací smlouvu

o

uzavřenou s Lenkou a Liborem Chalupovými,
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro - 5, proti - 0, zdžel se - 0)

zbudování veřeiné infrastruktury

RO56I2017l4a Rada obce schvaluje poskytnutí dotace ve výši 2 000 Kč Centru pro zdravotně
postiženéZlínského kraje, o.p.s..
Rada obce ukládá sepsat veřejnoprávní smlouvu.
(pro - 5, proti - O, zdňel se - 0)

RO56I2017I4b Rada obce schvaluje žádost sportovního oddílu SK Dračílod' o sníženínájmu
na 10 000 Kč za sportovní halu při pořádáníVodáckého plesu v roce 2017.
(pro - 5, proti - 0, zdžel se - 0)

RO56/2017l5a Rada obce schvaluje účetníuzávěrku Základní školy Ostrožská Nová Ves za
2016,

rok

Rada obce schvaluje převod hospodářského výsledku do fondu odměn ve výši

't0 000 Kč a do rezervního fondu ve výši 83 029,85 Kč.
(pro - 5, proti -Q, zdržel se - 0)

Ro56/2017l5b

Rada obce bere na vědomí oznámení JUDr. Jany Jarkové, Exekutorský úřad Zlín
o převzetíagendy po odstupujícímexekutorovi JUDr. Martinu Růžičkovi.

RO56/2017l5c

Rada obce schvaluje podpis pachtovnísmlouvy na pozemky
k.ú. Kunovice
- parc.č. 3354t6 o celkové výměře 112 m2
- parc.č. 3354t7 o celkové výměře 5426 m2
k.ú. Ostrožská Nová Ves
- parc.č, 1976137 o celkové výměře 49P m2
- parc.č. 2265 o celkové výměře 28 m'
- parc.č. 3892 o celkové výměře 2581 m2
- parc.č.4106 o celkové výměře 4255^m2
- parc.č. 4719 o celkové výměře 49 m'
- parc.č. 9362 o celkové výměře 1698 m2
v majetku obce se společnostíOstrožsko, a.s. za cenu 3 000 Kč/ha.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

RO56/2017/5d Rada obce schvaluie poskvtnutí finančníhodaru ve výši 1 000 Kč panu Ludvíku
za neocenitelnou pomoc při odchytu
Galuškovi,
toulavých psů v obci.
(pro

-

5, proti

-

0,

zdžel se -

0)

RO56/20í7l5e

Rada obce schvaluje termíny konání plesů v roce 2018 dle požadavkůpořadatelů.
Hasičský ples 3. 2. 2018 a Ples ZS a Obce Ostrožská Nová Ves 20. 1. 2018.
(pro - 5, proti - 0, zdžel se - 0)

Ro56l2017l5í

Rada obce bere na vědomí vizi lng. Lubomíra Šlosarao zbudování rybníku
se zázemim v lokalitě Šašnákza drahou v Chylicích.
Rada obce schvaluje Nájemní smlouvu na pozemky parc. č. 2624, 2635 a část

pozemku parc. č. 2626 do doby vydání kolaudačníhosouhlasu.
Rada obce schvaluje uzavření dlouhodobé nájemnísmlouvy na uvedené pozemky
s panem lng. Lubomírem Šlosarempo vydání kolaudačníhosouhlasu
na vybudovaný rybník se zázemím,
(pro - 5, proti - 0, zdžel se - 0)

fruŮCLr*rr,
lng. Pavel Botek
starosta

V Ostrožské Nové Vsi dne 9.2.2017

lng. Jaroslava Bedřichová

místostarostka

