Výpis z usnesení č, 66

z jednání rady obce Ostrožská Nová Ves dne 27.6.2017

Usnesení

Usnesení č.

RO66l2017l2a Rada obce bere na vědomí Zápis z ročníprověrky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci 2017 obce Ostrožská Nová Ves zaslaný Agenturou BezpeČná práce,
Jaroslav Hubička, Gogolova 13, Olomouc.
Rada obce ukládá odstranit zjištěnénedostatky.
(pro - 5, proti -Q,zdňel se - 0)

Ro66l2o17t2b Rada obce bere na vědomí závěrečné vyhodnocení akce operaČníhoprogramu

Životní prostředí Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých
ekologických zátěži - ,,Systém sběrných dvorů Ostrožská Nová Ves" zaslaný
Státním fondem životníhoprostředí CR, Kaplanova 1931/1, Praha 't'l.
Obec je povinna dodržet podmínky udžitelnosti projektu.
(pro

-

5, proti

-Q,zdžel se -

0)

Ro66/2017/3a Rada obce schvaluje podpis Kupní smlouvy zaslané společnostíDřevozpracující
výrobní družstvo, Stromořadí 1098, Jaroměřice nad Rokytnou na dodávku
vybavení interiéru na akci ,,Areál Obecního úřadu v OstrožskéNové Vsi" za cenu
4 863 014 Kč vč. DPH,
Rada obce pověřuje starostu podpisem Kupní smlouvy.
(pro - 5, proti - O, zdžel se - 0)

Ro66/2017/3b Rada obce schvaluje podpis Smlouvy o dílo č. 089/MCAN17 na akci ,,Stavební
úpravy místní komunikace a chodníku ulice Spojovací" za cenu 1 959 635 KČvČ.
DPH se společnostíSTRABAGa.s., Na Bělidle 198121, Praha 5.
Rada obce pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo.
(pro - 5, proti - 0, zdžel se - 0)

Ro66/2017/3c Rada obce schvaluje podpis Smlouvy o zřízeni služebnosti na pozemku parc.

Č.

5260 v k.ú. ostrožská Nová Ves za cenu 1 694 Kč vč. DPH se společnostíČeská
telekomunikačníinfrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Praha 3.
(pro - 5, proti - 0, zdžel se - 0)

Ro66/2o17l3d Rada obce schvaluje podpis Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízeni
a úhradě nákladů s ní souvisejících týkajícíse stavby ,,Areál obecního úřadu
Ostrožská Nová Ves" se společností GasNet, s.r.o., Klíšská940/96, Ústí nad
Labem.

Rada obce schvaluje podpis Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na pozemku parc. ó.5114 a278 k,ú. Ostrožská Nová Ves.
Rada obce pověřuje starostu podpisem smluv.
(pro - 5, proti - 0, zdžel se - 0)

RO66/2017/3e Rada obce schvalule podpis Smlouvy o dílo k akci ,,Rekonstrukce ulice Sadová"
za cenu 3 846 524 Ké vč. DPH se společnostíPORR, a. s,, Dubečská 3238/36,
Praha 10.
Rada obce pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo.
(pro - 5, proti - 0, zdžel se - 0)

Ro66l2017/3f Rada obce schvaluje Plánovací smlouvu ozbudování veřejné infrastruktury

s

paní veronikou veselou,
v lokalitě plnclloužení ulice Škotníuzavřenou
panem
Doruškou,
Janem
a
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

RO66/20í7l3q Rada obce schvaluje Plánovací smlouvu o zbudování veřejné infrastruktury
v lokalitě prodloužení ulice Št<otni uzavřenou s paní Barborou Stuchlíkovou,
a panem Josefem Klimoszem,

Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

RO66l20'l7l4a Rada obce schvaluje žádost pana Michala Fojty

o sníženípoplatku za stočnéz důvodůporuchy vodovodu.
Rada obce ukládá při vyúčtovánístočnéhoza rok 201612017 fakturovat žadateli
částku odpovídajícíprůměrné spotřebě domácnosti za poslední 3 roky ť1.2140 Kó
vč. DPH.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

R066l2017l4b Rada obce schvaluje nepřistoupení ke spolupráci se společnostíNovodobá
sanitka, Uherské Hradiště zajišt'ujícípřepravu osob z a do nejrůznějších
zařízení.

zd ravotn i cký ch

(pro

-

5, proti

-

0,

zdžel se -

0)

RO66/2017l4c Rada obce ukládá předat nabídku spolupráce při pořádání putovní výstavy
,,Stromy republiky Zlínskéhokraje" panu Janu Botkovi a Sirnatým lázním
Ostrožská Nová Ves.
(pro - 5, proti - 0, zdžel se

-

0)

RO66/20í7l4d Rada obce schvaluje bezúplatný zábor části pozemku před parc. č. ,1025 po dobu
2 měsícůpro pana Františka Hyráka,
(pro - 5, proti - 0, zdžel se - 0)

RO66l2017I4e Rada obce schvaluje nepovolení výjimky ze zákazu vjezdu do ulice spojující ulici
Sportovní a Dědina od Kovovýroby Hoffmann pro výjezd kombajnu na pole
žadatele pana Josefa Machálka,
(pro - 5, proti - 0, zdžel se - 0)

RO66I2017l4t Rada obce schvaluje žádost Mysliveckého spolku JEZERA Ostrožská Nová Ves
o poskytnutívěcného daru do tomboly do výše 600 Kč,
(pro - 5, proti - Q, zdžel se - 0)

RO66/2017l4q Rada obce ukládá vydat na žádost Bc. Marie Kusákové souhlas s umístěním sídla
základní školy Bc. Marie Kusákové, DiS. v pronajatém domě na adrese Dědina
č. p. 5, Ostrožská Nová Ves. Rada obce ukládá uvést do vyjádření stanovisko,
že se jedná o soukromou školu a obec nemá k této škole žádnénadřízené
postavení,
(pro - 5, proti

-

0, zdržel se

-

0)

RO66/20í 7/5a Rada obce bere na vědomí Výročnízprávu za rok 2016 zaslanou Oblastní charitou
Uherské Hradiště.

RO66/2017l5b Rada obce schvaluje Změnu rozpisu rozpočtu v roce 2017 č.2, kterým se nemění
závazné ukazatele.
Zména rozpisu rozpočtu č.
(pro

-

5, proti

-

0,

lng. Pavel Botek
starosta

ílnou součástítohoto výpisu z usnesení.

W

zdže

v ostrožské Nové vsi dne

2

2017

fu-dLc{.;

lng. Jaroslava Bedřichová

místostarostka

