Výpis z usnesení č, 65

z

jednání rady obce Ostrožská Nová Ves dne 13. 6. 2017
Usnesení

Usnesení č.

RO65l2017l2a Rada obce bere na vědomí Protokol okontrole ó.6671171781 za kontrolované
období 1. 5. 2O14 do 31. 1. 2017 zaslaný Okresní správou sociálního
zabezpečen í, Stojanov a 484, Uherské Hradiště.
Kontrola proběhla bez závad.

Ro65l2017l2b

Rada obce bere na vědomí poděkování za účastna ,,Víkendu otevřených
památkových domků" zaslaný Regionem Slovácko, sdruženímpro rozvoj

cestovního ruchu, Masarykovo nám. 21, Uherské Hradiště.
Rada obce ukládá předat dopis správcům památkového domku.
(pro - 5, proti -0,zdňel se - 0)

RO65l2017l2c

Rada obce pověřuje starostu _a místostarostku prověřit možnosti zaměstnávat
osoby vedené na Uřadu práce CR pro práce ve veřejných službách.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

Ro65/2017/2d

Rada obce bere na vědomí Rozsudek zaslaný JUDr. Lucií Kavanovou proti
o zaplacení
žalovanémuZdeňku Herákovi,
18 292,80 Kč za neuhrazené stočné.

RO65/20í7l3a

Rada obce schvaluje podpis Smlouvy o nájmu části pozemku parc, č. 51 18/,t v k.ú.
Ostrožská Nová Ves s paní Soňou Dosoudilovou,
za cenu 200 Kč za rok.
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro - 3, proti - 1, zdžel se - 1)

Ro65/20í7l3b

Rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu pozemků parc. č, 10562 o výměře 1187 m2
a parc. č. 7895 o vÝměře 271 m2 v k. ú. Ostrožská Nová Ves s panem Pavlem
za cenu 525 Kč za rok.
Juráskem,
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro - 5, proti - 0, zdžel se - 0)

RO65/2017l3c

Rada obce schvaluje podpis Smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 523511
o výměře 10 m2 v k.ú. Ostrožská Nová Ves s paní Věrou Mart'anovou,
cenu 100 Kč zarok.
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
- 5, proti -0,zdžel se - 0)

(pro

Ro65/20í7l3d

Rada obce schvaluje podpis Smlouvy o nájmu prostor sloužícíchk podnikání

na adrese Dědina 1012 Ostrožská Nová Ves s panem lng. Tomášem Margetíkem,
za cenu 500 Kč / měsíc.
F(ada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro - 5, proti -0,zdžel se - 0)

"

RO65/2017/3e

Rada obce schvaluje podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene, venkovní

vedení NN, betonový sloup, uzemnění na parc. č. 493, 494,511811,5121, 5119
v k.ú. Ostrožská Nová Ves za cenu 29 040 Kč vč. DPH se společností E.ON
Distribuce, a.s,
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy,
(pro - 5, proti - Q, zdržel se - 0)

RO65/20í7l3f Rada obce schvaluje

podpis Smlouvy o dílo se společnostíSTRABAG a.s,, Příluky
386, Zlín na stavbu ,,Oprava chodníku ul. Osvobození" za cenu 1 790 549,30 Kč
vč. DPH.
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

RO65/2017/3q Rada obce schvaluje podpis Smlouvy o dílo na stavbu,,Hřbitov - oprava
zpevněných ploch" za cenu 337951,19 Kč vč. DPH sespolečnostíFAINSTAV,
s.r.o., Nivky 977, Ostrožská Nová Ves.
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro-5, protí -Q,zdržel se-0)

Ro65/2017/3h

Rada obce schvaluje podpis Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízeni
se společnostíASEKOL a.s., Československéhoexilu 206218, Praha 4,
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro - 5, proti - 0, zdžel se - 0)

RO65|2O17l4a

Rada obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 201V ve výši
15 oo0 Kč Diakonii ČCE - středisku CESTA, Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště.

Rada obce pověřuje místostarostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.

(pro-5,

Ro65l2al7Ab

-0,zdžel se-0)

Rada obce neschvaluje žádost o finančnípodporu slavností na Javořině pro rok
2017 zaslanou přípravným výborem Javořických slavností.

(pro-5,
RO65/20{7/5a

proti

proti

-0,zdžel se-0)

Rada obce schvaluje předložené rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele
zakázku Areál Obecního úřadu Ostrožská Nová Ves (vybavení

na veřejnou

interiéru). Nejnižšínabídku podala společnost Dřevozpracující výrobní družstvo,
Stromořadí 1098, Jaroměřice nad Rokytnou za cenu 4 863 014 Kč vč. DPH.
Rada obce ukládá vyzvat firmu k předložení čistopisu Smlouvy o dílo.
(pro - 5, proti - 0, zdžel se - 0)

Ro65/20í7l5b

Rada obce bere na vědomí oznámení Sítě mateřských center o změně názvu
na Sít' pro rodinu, jejížsoučástíje i DDM Uherský Ostroh, který v obci organizuje

Mateřské cetrum zvoneček.
RO65/2017/5c

Rada obce schvaluje nabídku na pořádání výstav v roce 2018 v nově otevřené
qalerii obce předloženou panem Janem Botkem
(pro

-

5, proti

-Q,zdžel se -

0)

RO65/2017l5d Rada obce bere na vědomí žádost o odkup singulárních podílůod paní Boženy
Benešové,
za cenu 15 Kč/m2 a ukládá předložit odkup
na nejbližšímjednání zastupitelstva obce.

RO65/2017/5e

Rada obce ukládá zjracovat geometrický plán parcel u garážína ulici Sportovní.
Náklady na pořízenígeometrického plánu budou hrazeny rovným dílem obcí
a panem Strakou.
Rada obce ukládá předložit na nejbližšímjednání zastupitelstva obce záměr
směny pozemků u garážív ulici Spoňovní.
(pro - 5, proti - 0, zdžel se - 0)

Ro65/20í7l5f

Rada obce bere na vědomí zprávu o posouzení kvalifikace, posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce ,,Rekonstrukce
ul, Sadová v OstrožskéNové Vsi".

Rada obce rozhodla o přidělení zakázky ,,Rekonstrukce ul. Sadová v Ostrožské
Nové Vsi" firmě Porr a.s., Tlumačov za cenu 3 846 524 Kč vč. DPH

Rada obce ukládá vyzvat firmu k předloženíčistopisu Smlouvy o dílo.
- 5, proti - 0, zdžel se - 0)

(pro

RO65/20Í7l5q Rada obce bere na vědomí zprávu

o posouzení kvalifíkace, posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce ,,Stavební úpravy
místníkomunikace a chodníku".
Rada obce rozhodla o přidělení zakázky ,,Stavební úpravy místníkomunikace
a chodníku" firmě STRABAG á.s., Na Bělidle 198t21, Praha 5 za cenu
1 959 635 Kč vč, DPH
Rada obce ukládá vyzvat firmu k předložení čistopisu Smlouvy o dílo.
(pro - 5, proti - Q, zdžel se - 0)

RO65/2017l5h Rada obce schvaluje podpis Dodatku č. 15 kVnitřní směrnici, týkajícíse úpravy
Čl. 11 poskytování stravenek zaměstnancům a uvolněným členůmzastupitelstva.
(pro - 5, proti - 0, zdžel se - 0)

{ffi"J
V Ostrožské Nové Vsi dne 13.6.2a17

&zrícl-*/

lng. Jaroslava Bedřichová

místostarostka

