Výpis z usnesení č. 61

zjednání rady obce Ostrožská Nová Ves dne

19.

4.2017

Usnesení

Usnesení č.

RO61l2017t2a Rada obce bere na vědomí sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech

majetkových o připravé podkladů pro návrh úplatného převodu vlastnického práva
k pozemku parc. č. 5303 v k. ú. ostrožská Nová Ves.

Ro6'l l2017l2b Rada obce bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly výkonu přenesené
působnosti č, 4l2O17 tPŽÚ zaslaný Krajským úřadem Zlínského kraje, Odborem
právním a Krajským živnostenským úřadem, oddělením státního občanství
a přestupků.

RO61l2017l2c Rada obce bere na vědomí oznámeni zaslané Krajským úřadem Zlínského kraje,
Odborem životního prostřední a zemědělství o zahájení řízení o udě|ení výjimky
z ochranných podmínek ohroženého zvláště chráněného druhu Čmeláka zemního.

RO6í/20í7l3aRada obce schvaluje Zápis zjednacího řízeni bez uveřejnění vyvolaných

realizaěních změn na akci ,,Areál obecního úřadu ostrožská Nová ves" konaného
dne 7 . 4. 2017 .
Rada obce schvaluje podpis Dodatku č. 3, kteným se mění Smlouva o dílo ze dne
11. 3. 2016 uzavřená se společností VW WACHAL a.s. Cena díla stavby ,,Areálu
obecního úřadu Ostrožská Nová Ves se navyšuje o 1 076 937,89 Kě vč. DPH
na celkových 65 162 130,56 Kč vó. DPH.
Rada obce pověřuje staíostu podpisem dodatku.
(pro - 4, proti - 0, zdžel se - 0)

RO6'l/20{7/3b Rada obce schvaluje Plánovací smlouvu o zbudování veřejné
uzavřenou s manžely Renatou a Jaroslavem Kopečkovými,

infrastruktury

Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro - 4, proti - 0, zdžel se - 0)
RO6'l

12017l4a Rada obce neschvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpoětu obce pro rck 2017
ve výši 20 0O0 Kč zaslanou předsedkyní spolku ONKA, z. s., Černopolní 212l9,
Brno_
(pro - 4, proti

-

0, zdržel se

-

0)

R061l2017l4b Rada obce schvaluje žádost Sirnatých lázní Ostrožská Nová Ves o přesunutí 2 ks
informaěních cedulí na křižovatku s ulicí Nádražní a doplnění 1 ks informační
tabule u přejezdu u Golf Resoň
cesty k lázním.
(pro - 4, proti - 0, zdžel se - 0)

JEZEM

po dokončenívýstavby nové příjezdové

Ro61l20'l7l4c Rada obce ukládá

vyvěsit záměr pronájmu části pozemku o výměře 2 m2 parc,
7318 v k. ú. Ostrožská Nová Ves.
(pro - 4, proti - 0, zdžel se - 0)

é.

Ro61l2017l4d Rada obce odkládá žádost o odprodej parc. č. 10562

v k. ú. ostrožská Nová Ves
zaslanou panem Pavlem Juráskem,
Rada obce uk|ádá dořešit žádost na nejbližšímjednání rady obce po provedení
mistního šetření.
(pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0)

informovat občany způsobem obvyklým o termínu konání
zápisu do Mateřské školy oskožská Nová Ves Ve dnech 4. a 5. května 2017.
(pro - 4, proti - 0, zdžel se - 0)

RO6í/20í7l5aRada obce ukládá

Ro61/20í7l5b Rada obce

bere na vědomí stížnostna volné pobíhánípsů v ulici chaloupky.

Rada obce ukládá odkázat stěžovatele na vyh|ášku obce týkajícíse volného
pobíhánípsů.
- 4, proti - 0, zdžel se

(pro

-

0)

RO61l2017lsc Rada obce ukládá zaslat upozornění ,jmenovaným

v podané stížnosti na nutnost
urovnání sousedských vztahů vzájemnou dohodou. V případě, že vzlahy nebudou
urovnány, bude stížnostpostoupena přestupkové komisi, případně bude řešena
ve spolupráci s Policií ČR.
(pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0)

RO61/20í7l5d Rada obce neschvaluje

pořízen í fotopasti zapůjěenépaní Jitkou Štěpánovou Jitka,

Brněnská 5, Plzeň.
(pro - 4, proti - 0, zdžel se

-

0)

RO6í/20í7l5eRada obce

neschvaluje nabídku pana lng. Ctirada Havelky na představení obce
V publikaci Historie a Současnost podnikání v regionech Českérepubliky.
(pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0)

RO61l2017l5í Rada obce

schvaluje vyhlášení výběrového řízenípro zájemce o poskytnutí úvěru
z fondu bydlení obce pro rok 2017.
Rada obce schvaluje íixníúrokovou sazbu 2 o/o.
(pro - 4, proti - 0, zdržel

lng. Pavel Botek

e#

V Ostrožské Nové Vsi dne 19.4.2017

árňu.-/

lng. Jaroslava Bedřichová

mistostarostka

