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Výpis z usnesení č. 72
jednání rady obce Ostrožská Nová Ves dne 26. 9.2017

Usnesení č.

Usnesení

RO72l2017l2a Rada obce ukládá seznámit občany způsobem obvyklým s peticí pro podporu
realizace dopravních projektů tzv. Moravského křížeD49 a D55 zaslanou
předsedou sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě _ Liborem ,

Lukášem.

Rada obce ukládá zveřejnit možnost občanůpřipojit se podpisem k petici.
(pro - 4, proti - 0, zdržel se - O)

RO72l2017l2b Rada obce bere na vědomí oznámení o novele č. 14l2O17 Sb. zákona

159/2006

Sb,, o střetu zájmú zaslané ředitelem Krajského úřadu ZK lng. Vladimírem Kutým.
Především se jedná o zřizení Centrálního registru oznámení, ktený nahrazuje
dosavadní aplikaci Střet zájmů provozovaný od roku 2008.
(pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0)

R§V2l2O17l2c Rada obce bere na vědomí poděkování starosty města Uherské Hradiště lng.
Stanislava Blahy za účastna Slavnostech vína v roce 2017. Rada obce ukládá
informovat o doručeném dopisu FS Novovešťan.
(pro - 4, proti - 0, zdžel se - 0)
RO72|2O17I3a Rada obce schvaluje podpis Smlouvy ozajištění uměleckého pořadu v termínu 18,
a19. 11. 2017 s agenturou HARLEKYN s. r. o., Jarníkova 1875114, Praha 4
za cenu 175 2oo Kč Včetně DPH.
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro - 4, proti - 0, zdžel se - 0)

Ro72l2017l3b Rada obce schvaluje podpis Smlouvy o dílo na stavení práce výstavby panelové
plochy mezi ulicí Lhotská a obecnice za cenu 186 832,71Kč vč. DPH.
Rada obce pověřuje staroStu podpisem smlouvy.
(pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0)

RO72l2017l3c Rada obce schvaluje Plánovací smlouvu
v lokalitě U Svatých uzavřenou

s

o zbudování veřejné infrastruktury
paní Terezou Fnj,zóvou,

Rada obce pověřule starostu podpisem smlouvy,
(pro - 4, proti - 0, zdžel se - 0)

RO72l2017l4a Rada obce ukládá zařadit žádost pana Vladimíra Paluříka,
(pro
RO7

212017l4b Rada obce ukládá zařadit žádost pana Květoslava Kaňovského,
(pro

RQ7

-

1o pořadníku o přidělení parkovacích míst v ulici Sadová.
- 0, zdržel se - 0)

4, proti

-

4, proti

-

0,

do pořadníku o přidělení parkovacích míst v ulici Sadová.
0)

zdžel se -

2l2017l4c Rada obce schvaluje poskytnutí dotace

z rozpočtu obce ve výši 5
pro
Domovu
seniory Uherský ostroh,
Rada obce ukládá sepsat veřejnoprávní smlouvu.
Rada obce pověřuje místostarostku podpisem veřejnoprávní smlouvy.
(pro - 4, proti - 0, zdžel se - 0)

000 Kč

RO72l2O17l4d Rada obce schvaluje žádost paní Moniky Vašíčkové,
o sníženístočnéhoza období 22. 7. 2016 - 1. 6. 2017 z důvodů poruchy

na pojistném ventilu kotlu.
Rada obce ukládá při vyúčtovánístočnéhoza rok 201612017 fakturovat žadateli
částku odpovídajícíprůměrné spotřebě domácnosti za poslední 3 roky tj. 1 654 Kč
vč, DPH
(pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0)
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RO72t2O17l4e Rada obce schvaluje nepeněžní dar do výše 3 000 Kó k zabezpečení výroční
schůze Klubu zas|oužilých funkcionářů hasičůokresu Uherské HradiŠtě
dne 27 . 10. 2017

.

RO72l2O'l7Isa Rada obce schvaluje Upravený rozpočet obce za rok 2017
rozpisu rozpočtu č. 2 schváleného radou obce 27.6.2017.
(pro - 4, proti - 0, zdžel se - 0)
RO7

zohledňu.|Ící Změnu

2l2O17lib Rada obce schvaluje žádost o ukonóení Nájemní smlouvy na pronájem pozemků
parc. č. 593/1 a 59312 V k. ú. chylice z důvodůodkupu zmíněných oozemků
nájemcem panem Ludvíkem Bršlicou
(pro - 4, proti - 0, zdžel se - 0)

Ro72l2017líc Rada obce

schvaluje nabídku na aktualízaci paspoňu místních komunikací v obci
Ostrožská Nová Ves předloženou společností MDP GEO, s. r. o.
(pro - 4, proti - 0, zdžel se - 0)

RO72l2017Isd Rada obce schvaluje cenovou nabídku pana Vladimíra Křiváka, Hradební 12,
Uherské Hradiště na oplocení dětského hřiště u Dřevák baru za cenu 34 440 Kč
vč. DPH.
(pro - 4, proti

-

0,

zdžel se -

0)

Ro72l2017l5e Rada obce schvaluje termín 18, Zastupitelstva obce ostrožská Ncvá Ves, které
se bude konat dne 3. 10.2017 od'17 hodin v zasedací místnosti OU Ostrožská
Nová Ves. Rada obce schvaluje program í8. Zastupitelstva obce s jediným bodem
programu projednání smlouvy o připojeni obce do projektu pošta Partner.
Rada obce ukládá informovat občany způsobem obvyklým o termínu konání
zastupitelstva obce,
(pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0)

RO72l2017lst Rada obce neschvaluje nabídku společnosti CBS Nakladatelství s. r.

o.

na zařazeni obce do knihy Uherskohradišťsko z nebe.
(pro - 4, proti - 0, zdžel se - 0)

RO72l2017l5g Rada obce schvaluje Výročnízprávu za školnírok 201612017 zaslanou ředitelkou
ZS Mgr. Alenou Horákovou.
Rada obce ukládá předložit Výročnízprávu na nejbližšímjednání zastupitelstva
obce.
(pro - 4, proti

-

0,

zdžel se -

0)

Ro72l2o17lsh Rada obce schvaluje Výročnízprávu za školnírok

201612017 zaslanou ředitelkou
MŠHanou Kocábovou.
Rada obce ukládá předložit Výročnízprávu na nejbližšímjednání zastupitelstva

obce.
(pro - 4, proti

-

0,

zdžel se -

3vt1_

lng, Pavel Botek
starosta

0)

ffi

V Ostrožské Nové Vsi dne 26. 9. 2017

ft.4;ď"/-"íl'

/

lng, Jaroslava Bedřichová

místostarostka

