Výpis z usnesení č. 60

zjednání rady obce Ostrožská Nová Ves dne 4.4.2017
Usnesení č.

Usnesení

RO60/2017/2a Rada obce bere na vědomi lnspekěni zprávu a Protokol o kontrole z inspekčni
činnosti Mateřské školy zaslaný Českou školní inspekcí, Zlinským ínspektorátem.
Nebyly zjištěny žádnénedostatky ve výchově žákůškoly.

RO60/20í7l3a Rada obce schvaluje podpis Příkazní smlouvy se společnostíMCl SERV|S s.r,o.
na zpracování veřejné zakázky Areál Obecniho úřadu Ostrožská Nová Ves
za cenu 60 500 Kě vč. DPH.
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro - 5, proti - 0, zdže| se - 0)

RO60I2O17l4a Rada obce schvaluje finančnídar ve výši 1 000 Kě Základní organizaci Českého
svazu ochránců přírody, Záchranné stanici volně žijícíchživoóichů Buchlovice.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

Ro60l2017l4b Rada obce ukládá zařadit žádost o přidělení parkovacích míst u bytového domu
č. p, 916 do pořadníku zájemců.
(pro - 5, proti - 0, zdžel se - 0)

RO60/2017/4c Rada obce neschvaluie žádost manželů Lenky

a

Libora Chalupových,

o schválení sedlové střechy s hřebenem svisle
a štítemdo ulice u novostavby V ulici Školní.
Rada obce trvá na RD se hřebenem střechy rovnoběžně s ulicí v souladu se studií
pro lokalitu bydlení Bl 15, 17.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

RO60/20175a Rada obce bere na vědomí nabídku spolupráce s Janem

Botkem,

při organizování Výstav V nově otevírané galerii obce.

Rada obce ukládá odpovědět žadateli písemně.

(pro

-

5, proti

-

0,

zdřel

se

-

0)

RO6O/20í7l5b Rada obce ukládá předat ředitelce ZŠvyzvu k předkládání návrhů na ocenění
školníchmetodiků prevence Zlinského kraje pro rok 2017 zaslanou Krajským
úřadem Zlínskéhokraje, Odborem školství, mládeže a sportu.
- 5, proti - 0, zdžel se - 0)

(pro

RO60/20í7l5c Rada obce schvaluje vyřazení majetku obce dle předložených protokolů o
provedené inventarizaci za rok 20í 6,
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

RO6O/2O17l5d Rada obce odkládá dořešení žádosti Společnosti DOBET spol. s r.o., Nádražní
946, Ostrožská Nová Ves po provedení místníhošetřenía ukládá vyvolat jednání
s projektantem vodovodni přípojky z důvodů možného poškození nově zbudované
komunikace u dotčené
(pro

-

5, proti

-

0,

zdžel

--R,tL
lng. Pavel Botek
starosta

V OstrožskéNové Vsi dne 4.4.2017

/ar7t,.,rZr-,./
lng. Jaroslava Bedřichová
místostarostka

