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Výpis z usnesení č. 43
jednání
z
rady obce Ostrožská Nová Ves dne 19,7.20'16

]

Usnesení č.

Usnesení

RO43l20'l6l2a Rada obce bere

na vědomí a nemá námitek ve věci oznámení Městského úřadu
Uherské Hradiště, Odboru stavebního úřadu a životníhoprostředí o zahájení
správního řízeníve věci stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků,

Ro431201612b

Rada obce bere na vědomí informaci Krajského úřadu Zlínskéhokraje, Odboru
právního a Krajského živnostenskéhoúřadu o udělení souhlasu s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Uherský Ostroh a obcí Ostrožská Nová
Ves.

RO43l20'l6I2c

Rada obce bere na vědomí neschválení uzavření veřejnoprávní smlouvy Radou
města Uherské Hradiště, iejímžpředmětem je součinnost Městské policie UH při
zabezpečování veřejného pořádku na územíobce Ostrožská Nová Ves.

RO43/2016/3a

Rada obce bere na vědomí zápis zjednacího řizení bez uveřejnění vyvolaných
realizačníchzměn akce,,Areál OÚ ONV" konaného dne 15.7.2016.

Ro43/2016/3b

RO43l20'l614a

Rada obce ukládá projednat před podpisem Dodatku č.1 se stavebním dozorem
projektantem jednotlivé položky vícepracía méněprací a podat vyjádření
k jednotlivým položkám,
(pro - 4, proti - O, zdržel se - 0)

a

Rada obce schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 1466112 v k,ú. Ostr. Nová

Ves za účelemzbudování parkovacích stání Společenstvívlastníků jednotek,
Mírová 916. Rada obce ukládá připravit nájemní smlouvu k podpisu.
(pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0)

Ro43l201614b

Rada obce schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 511811v k.ú. Ostr. Nová
Ves za účelemzbudování odstavného parkoviště panu Kročilovi, Cukrárna
pawline sweet.
Rada obce ukládá připravit k podpisu nájemnísmlouvu.

(pro-4,

proti

-0,zdržel se-0)

RO43l2O16l4c

Rada obce schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč Diakonii
Českobratrskécírkve evangelické.
Rada obce ukládá sepsat veřejnoprávní smlouvu k podpisu.
(pro - 4, proti - O, zdržel se - 0)

Ro43/2016/4d

Rada obce schvaluje poskytnutí dotace ve výši 35 000 Kč Oblastní charitě UH,
Rada obce ukládá sepsat veřejnoprávní smlouvu.
(pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0)

RO43l201614e

Rada obce schvaluje žádost Mysliveckého spolku JEZERA Ostrožská Nová Ves
o poskytnutívěcného daru do tomboly do výše 600 Kč.
(pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0)

RO43/2016/5a

Rada obce schvaluje připojeníse k projektu Uherskohradišťskénemocnice, a.s.
Rada obce schvaluje zakoupeníjednoho kusu lavičky.
(pro - 4, proti - O, zdržel se - 0)

Ro43/2016/5b

Rada obce bere na vědomí nabídku společnosti Mafra na inzerci

Splus2 a doporučuje využitív případě potřeby.

v týdeníku

RO43/20í6/5c

Rada obce neschvaluje nabídku Nadace Partnerství na spolupráci

při

Moravských vinařských stezek obnovou směrového cykloznačení.
(pro-4, proti -0,zdžel se-0)
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