Výpis z usnesení č. 59

z jednání rady obce Ostrožská Nová Ves dne

Usnesení č.

RO59l2017l2a

21

, 3.

2017

Usnesení

Rada obce bere na vědomí zápis zjednání spojeného s místním šetřením ze dne

15.3.2017 ve společnosti DOBET, spol. s. r. o. ve véci Povolení likvidace
hlavních důlníchděl a lomů ložiska nevyhrazeného nerostu Ostrožská Nová Ves

zaslaný Obvodním báňským úřadem pro územíkra.jů Jihomoravského a Zlínského.

Ro59l2017l2b

Rada obce bere na vědomí upozornění na zákaz osazování dopravnich znaěek
informačními tabulkami s různými sděIeními zaslané Ředitelstvím silnic Zlínského
kraje.

RO59/20í713a

Rada obce schvaluje podpis Smlouvy o zřízenívěcného břeméne, kabelové
vedení NN, pojistková skříň na parc. č. 5623 v k.ú. ostrožská Nová Ves u RD
za cenu 1 694 Kč vč. DPH
manželůSalingeíových a RD paní Moniky Vašíčkové
zaslané společnostíE.ON Distribuce a. s.
Rada obce pověřuje Starostu podpisem smlouvy.
(pro

Ro59/20í7l3b

-

5, proti

-

0,

zdžel se -

0)

Rada obce schvaluje podpis Smlouvy o zřízeni věcného břemene, kabelové
vedení NN na parc. č, 2358 v k. ú. Chylice u RD pana Josefa Klimosze za cenu
1 210 Kévč.DPH zaslané společnostíE, oN Distribuce a. s,
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

RO59/2017/3c

Rada obce schvaluje podpis Smlouvy o zřizení věcného břemene, kabelové
vedení NN, pojistková skříň na parc. č.5232,5622 a 5623 v k. ú. Ostrožská Nová
Ves ,,prodloužení ulice Školní"za cenu 72 600 Kč vč. DPH zaslané společností
E.ON Distribuce a.s.
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro

Ro59/20í7l3d

Ro59/20í713e

- 5, proti -

O,

zdžel se -

0)

Rada obce schvaluje Plánovací smlouvu ozbudování veřelné

uzavřenou s panem Radkem Zálešákem,
Rada obce pověřuje Starostu podpiSem smlouvy.
(pro - 5, proti - 0, zdžel se - 0)

infrastruktury

Rada obce schvaluje Plánovací smlouvu o zbudování veřejné infrastruktury
uzavřenou s lng. lvanou a Tomášem Salingerovými,
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro - 5, proti - 0, zdžel se - 0)

Ro59/2017l3f

Rada obce schvaluje podpis smlouvy o zpracování daňového přiznání kDPPo
za rok 2O16 s firmou S Consult, s, r. o., lng, Petr Strmiska za cenu 42 048 Ké
vč. DPH.
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro - 5, proti - 0, zdžel se - 0)

RO59/20í7l3q

Rada obce schvaluie Dodpis Pachtovní smlouvy s panem Josefem Machálkem,
k pozemkům ve vlastnictvi obce, které užívá

k zemědělské činnosti.
(pro - 5, proti - 0, zdžel se

-

0)

Ro59l2017l4a

Ro59l2017l4b

Rada obce Schvaluje žádost o povolení průjezdu ulicí chylická pro_nákladní

Vozidla nad 3.5 t Dro VÝVoz štěrku a ukládá žadateli panu lng, Lubomíru slosarovi,
informovat občany dotčenéulice
se zdůvodněnímnutnosti průjezdu obcí po dobu 30 pracovních dnů,
(pro - 5, proti - 0, zdžel se - 0)

Rada obce neschvaluje žádost Základní umělecké školy Uherský

o poskytnutí dotace z rozpoótu obce pro ro\2017 ve výši 49 000 Kč.
(pro - 3, proti - 2, zdžel se - 0)

Ostroh

Ro59/20,17/5a

Rada obce schvaluje pronájem nebytových prostor na adrese Dědina 16'l (bývalá
za cenu
zelenina Hanka) panu Josefu Čajkovi,
+
platností
2018.
s
do
31.
12.
2oo Kčlm2trok spotřebovaná energie
Rada obce pověřuje starostu podpisem nájemní smIouvy.
(pro - 5, proti - 0, zdžel se - 0)

Ro59/20í7l5b

Rada obce schvaluje bezplatné zapůjčenífotopasti od spoIeěnosti 3J.
(pro

-

5, proti

-

0,

zdžel se -

0)

Ro59/20í7l5c Rada obce ukládá informovat občany způsobem obvyklým

o

podmínkách
předkládán í žádostío kotlíkovédotace pro rok2017 pro občany Zlínskéhokraje.
(pro - 5, proti - 0, zdžel se - 0)

Ro59/20í7l5d Rada obce schvaluje
27 000 Kó.
(pro - 5, proti

-

0,

prodej elektrické pece z Vybavení školni kuchyně za cenu

zdžel se -

0)

l";

{ffilty
§ §rU

V OstrožskéNové Vsi dne 21.3.2Q17

á"ň.b-/

lng- Jaroslava Bedřichová

místostarostka

