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Výpis z usnesení č. 75
jednání rady obce Ostrožská Nová Ves dne 7. 11. 2017

Usnesení č.

Usnesení

RO7512017l3a

Rada obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene kabelového vedení NN,
pojistkové skříně na pozemku parc. č. 278, 511611 v k. ú. Ostrožská Nová Ves
za cenu 1 210 Kč vč. DPH se společnostíE.ON Distribuce, a, s.F.A.Gerstnera
21 51 t6, ČeskéBudějovice.
Rada obce ukládá předat údaje nutné ke zpracování čistopisu smlouvy společnosti
HD Geo s.r.o,
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy,
(pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0)

Ro75l20í7/3b

Rada obce ukládá vyvěsit na úřednídesku záměr směny pozemku parc, č. 510814,
k.ú. Ostrožská Nová Ves ve vlastnictví obce.

Rada obce ukládá předložit Směnnou smlouvu se společnostíŘeditelství silnic
a dálnic Čn, rVa Pankráci 546156, Praha 4 na nejbližšímjednání zastupitelstva
obce,
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0)

RO75l2a17l3c

Ro7512017l3d

Rada obce schvaluje Smlouvu o vedení exekuce č. 122 EX

424117

Rada obce schvaluje Smlouvu o vedení exekuce č, 122 EX

425117

s Mgr. Davidem Chaloupkou, soudním exekutorem, Jánská 25l1, Kroměříž.
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro - 4, proti - 0, zdžel se - 0)

s Mgr. Davidem Chaloupkou, soudním exekutorem, Jánská 25l1, Kroméříž,
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro - 4, proti - O, zdržel se - 0)

Rada obce schvaluje podpis Dodatku č, '1

RO75/2017/3e

k Licenčnísmlouvě č.1 týkající
se databáze hrobových míst na webových stránkách www.hrbitovy.com s panem
Pavlem Halandou, lČ:40351467 o sníženílicenčníhopoplatku o 150 Kč na 21OO
Kč / rok,
Rada obce pověřuje starostu podpisem dodatku,
(pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0)

RO7512017I4a

Rada obce neschvaluje poskytnutí finančníhopříspěvku spolku Malovaný kraj, z,s,
17, listopadu 1a, Břeclav určený k pokrytí části výdajů souvisejících s vydáváním
časopisu Malovaný kraj v roce 2018.
(pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0)

Ro7512017l4b

Rada obce schvaluje žádost o peněžitý dar ve výši 3 000 Kč zaslanou panem
Ludvíkem Hessem, Pod Oborou 88, Praha 10 určenou na pokrytí části výdajů

souvisejících s výměnu babyboxu ve Zlíně.
(pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0)

RO7512017l4c Rada obce ukládá zohlednit

Svobodové

v následujícím zúčtovacímobdobí žádost paní Marie
o sníženístočnéhoz důvodůporuchy

vodovodu.
Rada obce ukládá fakturovat žadatelce Z spotřebu posledních 3 let.
(pro - 4, proti - a, zdržel se - 0)

RO7512017l4d Rada obce ukládá stáhnout

Husarové

k. ú. Ostrožská Nová Ves.

z

jednáni zastupitelstva obce žádost paní Renaty
o odkup pozemku parc č 5325v

Rada obce ukládá zaevidovat žádost paní Husarové a v případě záměru prodeje
pozemku ji kontaktovat.
(pro * 4, proti - 0, zdržel se - 0)
Ra75l2O17l4e

Rada obce schvaluje žádost ředitelky Mateřské školy Ostrožská Nová Ves

o povolení uzavření MŠv době vánočníchprázdnin od 23, 12.2017 do 1 1,2018.
Rada obce ukládá informovat občany o uzavření MŠzpůsobem obvyklým,
(pro

Ro7512017l4í

- 4,

proti

-

0, zdržel se

-

0)

Rada obce schvaluje sníženínájmu

pro FS Novoveštan v termínu 21 . dubna 2018.
(pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0)

za

pronájem sportovní haly

RQ7512017l5a

Rada obce schvaluje nabídku společnosti Fanny Agentura, Dana Homolová,
U náhonu 1212133, Praha 5 - Holyně na uspořádání druhého divadelního
představení v termínu 26. 5. 2a18 za cenu 70 000 Kč za obě představení,
(pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0)

Ro7512017l5b

Rada obce schvaluje předloženou nabídku pana Milana Bureše na uspořádání
přednášky o KLDR v termlnu 26, ledna 2018 za cenu do 4 000 Kč + doprava.
(pro - 4, proti - 0, zdžel se - 0)

RO7512017l$c

Rada obce bere na vědomí oznámení MUDr. Hany Mahdalíkovéo ukončení
provozu zubní ordinace k31. 12.2017.
Rada obce ukládá informovat občany o ukončenízubní ordinace způsobem
obvyklým.
(pro - 4, proti - O, zdržel se - 0)

Ro75/20,t7l5d

Rada obce schvaluje poskytnuti nepeněžního daru ve výši 2 000 Kč paní

RO7512017l$e

Bc. Marie Kusáková
(pro - 4, proti - O, zdržel se

0)

Rada obce schvaluje Rozpočtovéopatřerií č. 7 týkajícíse navýšení příjmů

z prodeje pozemků a tvoří přílohu tohoto usnesení.
(pro

Ro7512017l5í

-

- 4,

proti

-

0, zdržel se

-

0)

Rada obce ukládá předložit rozpočet ZŠOstrožská Nová

na nejbližšímjednání zastupitelstva obce.
(pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0)

Ves

na rok

RO75t2017tlg Rada obce schvaluje nabídku Úřadu

2018

pro zastupování státu ve věcech majetkových
na převod pozemků parc. č. 1909132,1905/67, 1905/68, 1905/69, 1905170,281812
a 480812 v k. ú. Ostrožská Nová Ves ve prospěch obce.
(pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0)
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lng. Pavel Botek
starosta

V OstrožskéNové Vsi dne 7. 11,2017

4,a!,j21,^*,_/
lng. Jaroslava Bedřichová

místostarostka

