Výpis z usnesení č, 73

z

jednání rady obce Ostrožská Nová Ves dne 'l0. 10.2017
Usnesení

Usnesení č.

RQ73l2017l2a Rada obce schvaluje spolupráci v rámci realizace projektu ,,Střednědobý

p|án

rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišt'sku lll", Rada obce určuje kontaktní
osobu paní Dagmar Botkovou,
(pro - 5, proti - 0, zdrže| se - 0)

Ro73l2017l3a Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 - Smlouvy o dílo na akci ,,Rekonstrukce u|ice
Sadová" týkajícíse sníženíceny dila o 477 282 Kč vč, DPH, Cena díla
dle základní smlouvy a po započtenídodatku ó. 1 činí3 369 241 ,31 Kč vč. DPH,
Rada obce pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1.
(pro - 5, proti - 0, zdže| se - 0)

RO73/2017l3b Rada obce schvaluje podpis Dodatku ó, 4 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě,
aktualizaci a SpráVě digitální technické mapy obce. Příspěvek obce za rok činí
12 595 Kč.
Rada obce pověřuje Starostu podpisem Dodatku č. 4.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

RO73/2017l3c

Rada obce schvaluje podpis Dodatku č, 1 ke Smlouvě

číslo

oo29120olzoz2014Y 1 o zajištěni zpětného odběru elektrozařízení ,se spoleČností
ASEKOL a,s., Českos|ovenskéhoexilu 2O6218, Praha 4.
Rada obce pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1.
- 5, proti - 0, zdžel se - 0)

(pro

RO73/2017l3d Rada obce neschvaluje podpis Smlouvy

o spolupráci

při

zajištěnízpětného

odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů se společností
ASEKOL a, s,, Československého exilu 206218, Plaha 4.
(pro - 5, proti - 0, zdžel se - 0)
o krátkodobém užíváníveřejného prostranství
za účelemprovozování pouťových atrakci vždy v dóbě konání novoveských hodů

RQ73l20'l7l3e Rada obce schvaluje Dohodu

na přelomu září a řílna s paní Vlastou Láníkovou, Chropyňská 1707, Kroméříž
s účinnostído 31. 10. 2022.
Rada obce pověřuje starostu podpisem dohody.
(pro - 4, proti - '1, zdžel se - 0)

Ro73l2017l4a

na

pořádání
Rada obce Schvaluje navýšenípeněžitého přispěvku
Svatováclavských hodů Tereze Hůskovéna částku 8 000 Kč a Vojtěchu Panóíkovi
na částku 8 000 Kč.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

Ro73l2017l4b Rada obce schvaluje žádost o pronájem parkovacího stání na parkovišti v ulici
za cenll
Dolní panu Zdeňku Kumbárovi,E
stanovenou Obecně závaznou vyhláškou obce Ostrožská Nová Ves č.212015
na 1 200 Kó/rok.
Rada obce ukládá připravit k podpisu Dohodu o záboft, prostranství,
Rada obce povéřuje starostu podpisem dohody.
(pro - 5, proti - 0, zdže| se - 0)

Ro731?!l1§a

Rada obce schvaluje Rozpočtovéopatření č. 6 zohledňující přijaté dotace na volby
do Ps PČR a dotaóe na opravu kamenného kříže v ulici Lhotská,
Rada obce ukládá informovat o jejím schválení zastupitelstvo obce na nejbližším
zasedáni,
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

RO7312017l5b Rada obce ukládá starostovj a místostarostce obce oslovjt bankovni ústavy
s požadavkem zřízení bankomatu V obci,
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0
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lng. Pavel Botek
starosta

V ostrožské Nové Vsi dne 10.10.2017
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lng, Jaroslava Bedřichová
místostarostka

