Výpis z usnesení č. 57

z

jednání rady obce Ostrožská Nová Ves dne 23.2. 2017
Usnesení

Usnesení č.

Ro57l2017t3a Rada obce schvaluje podpis Smlouvy o zřízeni věcného břemene, kabelové
vedení NN, pojistková skříň na parc. č. 5612l1 a 5618/1 v k.ú. OstroŽská Nová Ves
u RD pana Zalubila za cenu 8 470 Kč vč. DPH zaslané společností E.ON
Distribuce a.s.
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

Ro57/2o17l3b Rada obce schvaluje podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene, kabelové
vedení NN, pojistková skříň na parc. č.5618/1 vk.ú, Ostrožská Nová Ves u RD
pana Kopečka za cenu 1 452 Kč vč. DPH zaslané společnostíE,ON Distribuce
a.s,

Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro - 5, proti - Q, zdržel se - 0)

Ro57l2017l5a Rada obce ukládá předat firmě zajišt'ujícírevitalizaci zeleně v obci poŽadavek
Základní organizace Českéhosvazu včelařů,z.s. o zahrnutí vČelařsky
významných rostlin do plánů revitalizace zeleně v obci.
Rada obce ukládá informovat občany o druzích včelařsky významných rostlin
na úřední desce.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

Ro57I2o17lsb Rada obce schvaluje účetníuzávěrku Mateřské školy Ostrožská Nová Ves za

rok

2016.

Rada obce schvaluje převod hospodářského výsledku do fondu odměn ve výŠi
10 000 Kč a do rezervního fondu ve výši 72946,58Kč.
(pro

-

5, proti

-

0, zdržel se

-

0)

Ro57l2017t5c Rada obce schvaluje žádost paní Jany Kunovjánkové
nebytových prostor - zelenina Hanka.

o

výpověd' z nájmu

Rad'a oňce ukládá vyvěsit záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 75,5 m2
za minimální cenu 2oo kótm2lrok + spotřeba energie.
(pro - 5, proti - O, zdržel se - 0)

Ro57t20'l7l5d Rada obce z důvodu zajištěníbezpečnosti provozu na silnici l. třídy neschvaluje

.

pozvánku Ekologického institutu Veronica na akci Hodina Země 2017, spoČÍvající
v omezení veřejného osvětlení po dobu 1 hodiny 25.3.2017 od 20:30
do 21:30 hodin.
Rada obce ukládá informovat občany o akci Hodina Zemé 2017 zpŮsobem
obvyklým.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)
Č. 5037 v k.
podmínkami.
s
obvyklými
rybolovu
Chylice o výměře 606 m2za účelem
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

Ro57t2}17l5e Rada obce ukládá zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc.

Ro57l2017t5í Rada obce schvaluje termín a program

Ú.

15, Zastupitelstva obce OstroŽská Nová
17 hodin.
2017
od
13.
3.
dne
konat
bude
které
se
Ves,
obvyklým o termínu konání
způsobem
občany
informovat
Rada obce ukládá
zastupitelstva obce.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

/

RO5712017l5g Rada obce schvaluje pro sepisování smluv o nájmu hrobového místa na období
od roku 2017 do roku 2032 ceny nájemného z pozemků pro veřejná pohřebiště
vevýši 6 Kč/m2 azaslužby (hroby) ve výši 10 Kč/m2 a služby (urnový háj) ve výši
30 Kč/m2 v souladu s Výměrem MF č. 0112017 ze dne 25. 11,2016.
(pro

-

5, proti

-

0, zdržel se

-

0)

RO57l2017lih Rada obce bere na vědomí Výročnízprávu o činnosti obce v oblasti poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, v r.2016 a její následné zveřejnění.

d
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V Ostrožské Nové Vsi dne 23.2.2017

