zápis z 5. zasedání kontrolního vÝboru obce Ostrožská Nová Ves ze dne 9.12. 2015
7, KVO schvaluje program 5. zasedóní
2. Kontrola plnění otevřených usnesení z minulého zasedóní KVO

kontrolo plnění usnesení č.16 ze zasedóní radv obce
Bod 3c : ,,Rada obce ukládá odpovědět žadatelůmve věci zbudování protihlukové zdi mezi rodinným
domem a hasičskou zbrojnicí v Chylicích. Rada obce ukládá zvážit technické řešení protihlukové
světlopropustné zdi a v případě technické způsobilosti uložíprovést úpravu do 31. 8. 2015. "
(Bylo provedeno místníšetřenía po konzultaci s firmou JOKOVA, s. r. o. bylo domluveno zhotovení
protihlukové stěny. objednávka byla odeslána dne 8.9. 2015. Stěna bude zhotovena do konce měsíce
záři2OL5,)
Odpovídá: lng. Botek, lng. Bedřichová
Termín: 09/20t5
Stě na vyro

bena, bude insta lová na do 23.L2.2Ot5

3. KVO bere na vědomíinformoce o splněníusneseníze zosedánírady obce č, 20

4. KVO bere na vědomí iníormace o splnění usneseníze zasedání rady obce č. 27
5.KVO bere na vědomí iníormace o splnění usneseníze zasedóní rady obce č. 22
6. KVo bere na vědomí iníormqce o splnění usnesení ze zasedóní rady obce č. 23 s výjimkou bodu:

Bod 2a : ,,Rada obce bere na vědomízamítnutíprodeje nemovitého majetku v k. ú. Ostrožská Nová
Ves zaslané Českýmidrahami, a. s . Rada obce ukládá nadále usilovat o koupi pozemku parc. č. 4551n
v k. ú, Ostrožská Nová Ves po převodu na SŽDC."

Odpovídá: lng. Botek, lng. Bedřichová
Termín: průběžně
Přístib SŽOC o možnémprodeji až po ukončenípřevodu majetku ČD, a.s.
7. KVO bere na vědomí informace o splnění usneseníze zasedání rady obce č. 24

8, KVO bere na vědomí informoce o splnění usneseníze zaseddní rody obce č. 25
9, KVO bere na vědomí informace o splnění usneseníze zasedóní rody obce č. 26
Rada obce ukládá vyzvat Václava Stužku k vyklizení pozemku (odstranění stánku trafiky) a jeho

předání k 31.5. 2015. I2hn

Václav Stužka byl dne 72.5,2OL5 písemně vyzván k odstranění stánku trafiky a vyklizení pozemku
k 31. 5. 2015. dosud tak neučinil. Pozemek bude vyklizen Obcí Ostrožská Nová Ves na náklady Václava
p.

Stužky.

proběhla jednání s manželkou p. Stužky, došlo k odpojení přípojky elektrické energie a řeŠÍse
odvoz stánku, který proběhne v nejbl!žšíchdnech ( do 23.12.2015) .

předseda KVO

v ostrožskéNové vsi
9.72,2075

