Výpis usnesení č. 9 z jednání Zastupitelstva obce
Ostrožská Nová Ves ze dne 17. 3. 2016
Usnesení č.
ZO9/2016/1

Zastupitelstvo obce schvaluje způsob hlasování a přijímání usnesení.
Hlasování: 16 – 0 - 0

ZO9/2016/2

Zastupitelstvo obce schvaluje složení pracovního předsednictva.
Hlasování:

ZO9/2016/3

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.
Hlasování: 16 – 0 – 0

ZO9/2016/4

Zastupitelstvo obce bere na vědomí písemnou zprávu kontrolního
výboru.

ZO9/2016/5

Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání veřejné zakázky na služby - přijetí
investičního úvěru na akci „Areál obecního úřadu Ostrožská Nová Ves“
ve výši 50 000 000 Kč s fixním úrokem a dobou splácení 12 let. Zajištění
úvěru bude vlastními budoucími příjmy obce a nemovitým majetkem
obce, resp. financovanou stavbou (projektem). Současně náklady na
zřízení zástavního práva nemovitého majetku a stanovení zástavní
hodnoty, případně budoucí hodnoty zajištění bude bez poplatků.
V případě, že náklady spojené s oceněním majetku nebo zřízením
zástavního práva vzniknou, ponese tyto náklady finanční ústav
poskytující úvěr.
Hlasování: 15 – 0 - 1

ZO9/2016/6

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o přijetí úvěru za
podmínek vysoutěžených podle usnesení č. ZO9/2016/5.
Hlasování: 15 – 0 - 1

ZO9/2016/7

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce 2016
ve výši 275 000 Kč FK Ostrožská Nová Ves, Nádražní 842, 687 22
Ostrožská Nová Ves, IČ: 485 06 087 a ukládá sepsat se spolkem
veřejnoprávní smlouvu v souladu se zákonem 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Hlasování: 15 – 0 - 1
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ZO9/2016/8

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce 2016
ve výši 250 000 Kč TJ Ostrožská Nová Ves, Nádražní 970, 687 22
Ostrožská Nová Ves, IČ: 603 69 761 a ukládá sepsat se spolkem
veřejnoprávní smlouvu v souladu se zákonem 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Hlasování: 16 – 0 - 0

ZO9/2016/9

Zastupitelstvo obce Ostrožská Nová Ves schvaluje spolufinancování
oprav loděnice do výše 300 000 Kč, pokud bude na tuto akci přiznána
dotace rozhodnutím MŠMT ČR. Žádost o dotaci na MŠMT z Programu
1335100 Státní podpora sportu pro rok 2016 – subtitul 133512
Podpora materiálně technické základny sportovních organizací podala
přímo TJ Ostrožská Nová Ves, Nádražní 970, 687 22 Ostrožská Nová
Ves, IČ: 603 69 761, dle podmínek výzvy a pravidel MŠMT pro rok
2016.
Hlasování: 16 – 0 - 0

ZO9/2016/10

Zastupitelstvo obce schvaluje ocenění pozemků v obci Ostrožská Nová
Ves, k. ú. Ostrožská Nová Ves a k. ú. Chylice podle posudků č. 62 a 62
z února 2016, které vypracoval Ing. František Hlůšek, Pod Valy 314,
686 04 Kunovice takto:
- k. ú. Ostrožská Nová Ves
1) Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 bydlení
Kč
933
2) Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 rekreace rodinná
Kč
755
3) Stav. p. § 4 odst. 1 školy, kultura, sport, zdrav.
Kč
581
4) St. p. § 4 odst. 1 obchod, kancelář, hotel, ostatní
Kč
721
5) Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 garáž
Kč
704
6) Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 výroba, opravy
Kč
352
7) Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 sklady, doprava
Kč
396
8) Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 inženýrské stavby
Kč
528
9) Stav. p. dle § 4 odst. 1 zemědělství, vodní hosp.
Kč
264
10) Stavební p. dle § 4 odst. 3 (komunikace) silnice
Kč
290
11) Stavební p. dle § 4 odst. 3 účelová komunikace
Kč
264
12) St. p. dle § 4 odst. 3 účelová komunikace nezpev.
Kč
158
13) St. p. dle § 4 odst. 3 chodník, cykl., park
Kč
228
14) Stavební pozemek dle § 4 odst. 5 (nezast.-skládka)
Kč
427
15) Stavební pozemek dle § 4 odst. 6 (nezast.-vod. dílo) Kč
320
16) Orná půda
Kč
18
17) Lesní pozemek typ 1B
Kč
4
18) Pozemek rybníka, vodní nádrže, koryta vodního toku Kč
62
19) Jiný pozemek dle § 9 odst. 2 skládka, sport
Kč
264
20) Jiný pozemek dle § 9 odst. 6 (jinde neuvedený)
Kč
35
21) Jiný pozemek dle § 9 odst. 5 (hospodářsky nevyuž.) Kč
5
22) Jiný pozemek dle § 9 odst. 3 (těžba)
Kč
190
2

- k. ú. Chylice
1) Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 bydlení
2) Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 rekreace rodinná
3) Stav. p. § 4 odst. 1 školy, kultura, sport, zdrav.
4) St. p. § 4 odst. 1 obchod, kancelář, hotel, ostatní
5) Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 garáž
6) Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 výroba, opravy
7) Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 sklady, doprava
8) Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 inženýrské stavby
9) St. p. dle § 4 odst. 1 zemědělství, vodní hospodář.
10) Stavební p. dle § 4 odst. 3 (komunikace) silnice
11) Stavební p. dle § 4 odst. 3 účelová komunikace
12) St. p. dle § 4 odst. 3 účel. komunikace nezpevněná
13) St. p. dle § 4 odst. 3 chodník, cykl., park
14) Stavební pozemek dle § 4 odst. 5 (nezast.-skládka)
15) Stavební pozemek dle § 4 odst. 6 (nezast.-vod. dílo)
14) Orná půda
15) Lesní pozemek typ 1B
20) Pozemek rybníka, vodní nádrže, koryta vodního toku
16) Jiný pozemek dle § 9 odst. 2 skládka, sport
18) Jiný pozemek dle § 9 odst. 6 (jinde neuvedený)
19) Jiný pozemek dle § 9 odst. 5 (hospodářsky nevyuž.)
17) Jiný pozemek dle § 9 odst. 3 (těžba)

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

622
504
387
481
470
235
264
352
176
194
176
106
158
285
213
13
4
41
176
23
3
127

a ukládá k těmto cenám přihlížet při převodu a nabytí pozemků v
majetku obce
Hlasování: 16 – 0 - 0
ZO9/2016/11

Zastupitelstvo obce schvaluje směnu části pozemků par. č. 5118/1
(ostatní plocha, ostatní komunikace) a par. č. 5119 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) nově označených podle GP 1094-242/2016 ze dne
17. 2. 2016 jako par. č. 5118/5 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 9
m2, par. č. 5118/6 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 3 m 2 a par. č.
5119/3 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 6 m2 ve vlastnictví Obce
Ostrožská Nová Ves za část pozemku par. č. 508 (zastavěná plocha)
nově označeného podle GP 1094-242/2016 ze dne 17. 2. 2016 jako par.
č. 508/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 1 m2 ve vlastnictví firmy
RENA NOVA STAVEBNÍ, s. r. o., V Uličce 221, 687 22 Ostrožská Nová
Ves, IČ: 022 37 008, vše v k. ú. a obci Ostrožská Nová Ves. Rozdíl výměr
doplatí firma RENA NOVA STAVEBNÍ, s. r. o. v částce 721 Kč/m2 s tím,
že náklady spojené s převodem nemovitostí hradí obě strany rovným
dílem.
Hlasování: 15 – 0 - 1
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výměře 39 m2, par. č. 3043/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 17
m2, par. č. 3046/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 47 m2, par. č.
3022 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 29 m 2 a části
pozemků par. č. 1912/6 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře asi 5 m2,
par. č. 1912/21 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře asi 89 m2, par. č.
3011 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře asi 35 m2, par. č.
3014 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře asi 263 m2 a par. č.
3018 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře asi 400 m2 ve
vlastnictví Obce Ostrožská Nová Ves
Hlasování: 16 – 0 - 0
ZO9/2016/16

Zastupitelstvo obce Ostrožská Nová Ves schvaluje podání žádosti o
dotaci na MŠMT z Programu 1335100 Státní podpora sportu pro rok
2016 – subtitul 133512 Podpora materiálně technické základny
sportovních organizací, na připravenou akci „Víceúčelové hřiště
Ostrožská Nová Ves“, dle podmínek výzvy a pravidel MŠMT pro rok
2016. Spolufinancování akce „Víceúčelové hřiště Ostrožská Nová Ves“
v příslušné výši, pokud bude na tuto akci přiznána dotace rozhodnutím
MŠMT ČR.
Hlasování: 16 – 0 - 0

ZO9/2016/17

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace podané k prezentaci
územní studie Zlínského kraje „Využití ploch uvolněných po těžbě
štěrkopísku - Ostrožská jezera“ a ukládá radě obce na jejím základě
neprodleně zahájit přípravu Územní studie č. 3 ke změně územního
plánu obce Ostrožská Nová Ves.
Hlasování: 15 – 0 - 0

ZO9/2016/18

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o výsledku
hospodaření obce za rok 2015 a ukládá vedení obce a účtárně připravit
na červnové jednání zastupitelstva závěrečný účet obce za rok 2015.

ZO9/2016/19

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci místostarostky obce o
pokračující přípravě projektové dokumentace dopravního řešení
parkování a souvisejících úprav na místních komunikacích v ulicích
Nivky, Mírová a Sadová

ZO9/2016/20

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci místostarostky obce o
zadání studie řešení dopravy v oblasti možné budoucí výstavby
rodinných domů v zahradách ulice Za Kostelem
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ZO9/2016/21

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o
ukončení výběrového řízení, podpisu smlouvy o dílo a zahájení prací na
akci „Areál obecního úřadu Ostrožská Nová Ves“

V Ostrožské Nové Vsi 17. 3. 2016

……………………………………….
Ing. Pavel Botek
starosta obce

…………………………………………
Ing. Jaroslava Bedřichová
místostarostka obce
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