Výpis z usnesení č. 85

z jednání rady obce Ostrožská Nová Ves dne 17.

Usnesení č.

4.2018

Usnesení

RO85/2018/2a Rada obce bere na vědomí oznámení ozahájení správního ťízení
o povolení odchylného postupu odchytu kormorána velkého za účelem
prevence závažných škod na rybochovném zařízení na Rybářském
poloostrově v lokalitě štěrkových jezer zaslanou Městským úřadem
Uherské Hradiště, Odborem stavebního úřadu a životníhoprostředí.

RO85/2018/2b Rada obce ukládá seznámit se podrobněji s oznámením o projednání
Zprávy č, 1 o uplatňování územního plánu Uherský Ostroh zaslané
Městským úřadem Uherské Hradiště, Odborem stavebního úřadu
a životníhoprostředí.

Rada obce odkládá dořešení na dalšímjednání rady.
(pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0)

RO85/2018/3a Rada obce bere na vědomí zprávu o posouzení kvalifikace, posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce
,,Stavební úpravy místníkomunikace ul, Záhumení".

Rada obce rozhodla

o

přidělení zakázky ,,Stavební úpravy místní
komunikace ul. Záhurnení" firmě STRABAG a. s., Na Bělidle 198121,
Praha 5 za cenu 5 271 723 Kč vč. DPH.
(pro

-

4, proti

-

0, zdržel se

-

0)

RO85/2018/3b Rada obce bere na vědomí zprávu o posouzení kvalifikace, posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou' zqkázku na stavební práce
,,Stavební úpravy místníkomunikace ul. Obecnice".

Rada obce rozhodla o přidělení zakázky ,,Stavební úpravy místní
komunikace ul. Obecnice" firmě PORR a. s,, Dubečská 3238/36, Praha
10 za cenu 3 617 339 Kč vč. DPH
(pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0)

RO85/2018/3c Rada obce bere na vědomí zprávu o posouzení kvalifikace, posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce
,,Stavební úpravy Chylické zvonice".

Rada obce rozhodla o přidělení zakázky ,,,,Stavební úpravy Chylické
zvonice" firmě SLOVACKA STAVEBN|, s. f. o., Kostelany
nad Moravou344 za cenu 395 348 Kč vč, DPH,
(pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0)

RO85/2018/3d Rada obce bere na vědomí informaci místostarostky obce o zrušení

zadávacího řízení na veřejnou zakázku
hřiště".
,,Víceúčelové

na

stavební práce

RO85/2018/3e Rada obce bere na vědomí zprávu o posouzení kvalifikace, posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce
,,Stavební úpravy objektu Na Lapači č.p. 142".
Rada obce rozhodla o přidělení zakázky ,,Stavební úpravy objektu
Na Lapači č.p, 142" firmě ZAFA Daniel Žaludek, Nová 8O1,
Ostrožská Nová Ves za cenu 280 990 Kč vč, DPH.
Rada obce ukládá vyzvat firmu k předloženíčistopisuSmlouvy o dílo.
pro - 4, proti - O, zdržel se - 0)

RO85/20í8l4a

Rada obce schvaluje poskytnutí dotace zrozpoótu obce ve výši
1 000 Kč Lince bezpečí,Ustavní95, Praha 8,
Rada obce pověřuje místostarostku podpisem veřejnoprávní smlouvy

o poskytnutí dotace.
(pro - 4, proti - 0, zdržel se

-

0)

Ro85/2018/4b

Rada obce schvaluje žádost ředitelky Mateřské školy Ostrožská Nová
Ves o uzavření školy v době letních prázdnin 2018 v termínu od 14, 7.
do 19. 8. 2018 z důvodu plánované rekonstrukce elektriky a výmalby
a dále z důvodu čerpánídovolené zaměstnanců.
Rada obce schvaluje uzavření MS dne 31, 8. 2018 z důvodu čistění
koberců a čalouněnéhonábytku.
Rada obce ukládá informovat občany způsobem obvyklým.
(pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0)

RO85/2018/4c

Rada obce ukládá starostovi zjistit na MěÚ Uherské Hradiště, Odboru
životníhoprostředí podmínky povolených činnostív Lokálním biocentru
v okolí hotelu uLázní.
Rada obce ukládá před vyvěšením záměru pronájmu pozemků vyzvat
žadatele k upřesnění využitíjednotlivých částíploch pozemků.
(pro - 4, proti - O, zdržel se - 0)

Ro85/20í8l4d Rada obce schvaluje poskytnutí dotace zrozpoótu obce ve výši
35 000 Kč Oblastní charitě Uherské Hradiště.
Rada obce pověřuje místostarostku podpisem veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace.
(pro - 4, proti - O, zdržel se - 0)

RO85/2018/4e

Ro85/2018/4f

Rada obce ukládá předložit záměr prodeje části pozemku parc.
č. 150112 v k. ú. Chylice, pokud nebude dohodnuto jinak, na nejbližším
zasedání zastupitelstva obce.
(pro - 4, proti - O, zdržel se - 0)
Rada obce ukládá vyvěsit záměr pronájmu části pozemku

parc.

ó.221211 v k. ú. Chylice o výměře asi 60 m2.
(pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0)

RO85/2018/4q

Rada obce ukládá předložit zámér prodeje pozemku parc. č. 487116
o výměře 46 m2 a části pozemku parc. č. 221211 o výměře asi 17 m2
v k. ú. Chylice na nejbližšímzasedánízastupitelstva obce,
(pro - 4, proti - O, zdržel se - 0)

RO85/2018/5a

Rada obce schvaluje nabídku společnosti HYDROTECH s.r.o.,
Tyršova 1 132, Modřice na rekonstrukci ČOV za cenu 323 421 Kč
vč. DPH a opravu a zplovoznění dešt'ovézdrže za cenu 301 786 Kč
vč. DPH.
(pro - 4, proti - 0, zdržel se

Ro85/2018/5b

-

0)

Rada obce schvaluje nabídku společnosti REAL SOFT, lng. Tomáš
Řezníček,Obecká 3, Brno na pořízeníprogramu Registru nemovitostí
s modulem Pozemkové úpravy za cenu 16 698 Kč + ročníaktualizace
2 9O4 Kč vč, DPH na období 4 let.
(pro

-

4, proti

-

0, zdržel se

-

0)
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