Výpis z usnesení č. 62

z jednání rady obce

Ostrožská Nová Ves dne 2, 5. 2017

Usnesení č.

Usnesení

Ro62l2017l2a Rada obce bere na vědomí návrh a zprávu o výsledku hospodařeni obce za rok
2016 zaslaný Krajským úřadem ZK, odborem interního auditu a kontroly,
kontrolním oddělením.

Rada obce ukládá zařadit zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2016

do závěreóného účtuza rok 2016.

Rada obce ukládá předložit Zápis č,255l2016/lAK z celkového přezkoumání

hospodaření obce Ostrožská Nová Ves za rok2016 k projednání na zastupilelstvu

v měsíci červnu.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se

-

0)

RO62l2017l3a Rada obce schvaluje podpis Dodatku č, 'l, ktenim se mění Smlouva o dilo
č.5565/2016 uzavřená se společností Vodohospodářské stavby Javorník - CZ
s.r.o., Veselí nad Moravou. Cena díla stavby ,,ZTv-prodloužen í ulice Školní"
se snižuje o odpočet části montáže veřejného osvětlení o částku 117 261 Kó
vč. DPH na celkových 4 208 852 Kč vč, DPH,
Rada obce pověřuje starostu podpisem dodatku.
(pro - 5, proti - 0, zdžel se - 0)

RO62/20í7l3b Rada obce schvaluje podpis Smlouvy o dílo se společnostíFLORSTYL

'

Panská 25, Kunovice na zbudování mlatových cest v parku Hrdinů.
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro - 5, proti - 0, zdžel se - 0)

s.r.o.,

RO62l2017l3c Rada obce schvaluje podpis Smlouvy o dílo se společností TEW|KO systems,
s,r.o,, Dr. Milady Horákové 185166, Liberec na dodáni herních prvků
do odpoěinkové zóny pro maminky s dětmi v ulici Nivky,

Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro

-

5, proti

-

0,

zdžel se -

0)

RO62l20'l7l4a Rada obce ukládá předložit na nejbližšímjednání zastupitelstva obce záměr
směny pozemku parc. č, 1673/8 vk. ú. Ostrožská Nová Ves za pozemek
parc. č. 5580 v k. ú, Ostrožská Nová Ves.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - O)

RO62l2017l5a Rada obce bere na vědomí informaci předsedy Singulárního družstva Ostrožská
Nová Ves o Vstupu družstva do likvidace ke dni 11. 4.2017.
Rada obce ukládá oslovit vlastniky pozemků s nabídkou odkoupeni jednotlivých
podílůpozemků obcí Ostrožská Nová Ves.
(pro

-

5, proti

-

0,

zdžel se -

0)

RO62/2017/5b Rada obce schvaluje vyřazeni křovinořezu Husqvarna 535 RXT z užívání
z důvodu, že výše ceny opravy křovinořezu převyšuje cenu nového §troje.
(pro - 5, proti - 0, zdžel se - 0)

RO62/20í7l5c Rada obce

schvaluje zápis kroniky za rok 2016.
Rada obce ukládá vytvořit óistopis kroniky včetně příloh a elektronickou podobu
zápisu kroniky za rok 2016.
(pro

-

5, proti

-

0,

zdžel se -

0)

Ro62l2017l5d Rada obce ukládá zaslat

V součinnosti s Povodím Moravy, s.p. vlastníkům
pozemků v ulici Kopánky a na protějším břehu Chylického potoka (Záhumenice)
žádost k odstranění oplocení z ochranné hráze.
(pro - 5, proti - 0, zdžel se - 0)

RO62/2017/5e Rada obce schvaluje žádost o poskytnutí přispěvku formou věcného daru ve výši
2 500 Kč pro Sbor dobrovolných hasióů oshožská Nová Ves na soutěž m|adých
hasičů.
(pro - 5, proti

-

0,

zdžel se -

0)

lng, Pavel Botek

árzafu-n-l
lng. Jaroslava Bedřichová

místostarostka

V OstrožskéNové Vsi dne 2.5.2017

