
Urí6ení z 1. zasedání konúrolniho rrýboru obce Ostrož§M Nová Ve§ ze dne 15.12.2014

1. KI.O schvaluje program I. zaseůiní.

2. kl/o bere navědomí informace o splnění usnesení ě.1 ze zasedaní rady obce s uyjímkau bodů:

!&i,,RO na ákladě roáodnutí rÚn<o přezkoumání odvolání občanského sdružení Ostrožská
Jezeflzastoupeným Dr. lifim Škurkem a jednatelkou společnosti DOBET, s.r.o. OstrožsM Nová Ves,
Marií ř{áblovou ve věci omezení veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci v okolí
štěrkových jezer ukládá zahájitnové správnířtzr,ní!'Termín 1212014 posunut na 01/2015 z důvodu
nemoci kompetentní pracovnice OU.

![',,RO nazáHadéápisu KÚZX,,,oddělení kontoly o provedení dílěího přezkoumání hospodaření
obce OstrožsM Nová Ves za rok2014 ukládá : 1) vypracovat ro7počtové opaťení a úpravu rozpoěfu
s akceptováním dotací přijafých do rozpočtu v roce 20|4.2) vytvořit metodiclcý pokyn pro administrativní
oběh dokumentů na obecním úfudě a pro zvefujňovrání dokumentů na klasické i elekhonické úřední
desce.o'
Termín: l2l2014-0ll20t5 ad 1) na programu ZO ě.3

a{ 2) v průběhu 01/2015

lli,,RO ukládá zaptacovatdo náwhu rozpočtu obce na rok 20l5 finanění požadavky Mateřské školy
OstrožskáNová Ves a iohlednit nutnou rekonstrukci kotetny UŠ. naaa uktádázpracovat odborný
posudek k plánované rekonstrukci "
Termín: ihned - odborný posudek bude zpracován po schválení rozpoětu obce 2015

3. KVO bere navědomí infoftnace o splnění usnesení č.2 ze zaseůímí rady obce s vyjímkau bodů:

!1!-1,,RO bere na vědomí zaslané postoupení Ministerstva dopravy, odbor auditu a kontroly, ve věci
stížnosti Ostrožská jezera o.s., zastoupeným Dr. Jiřím Skůrkem kvůli omezení veřejného přístupu na
veřejně přístupnou účelovou komunikaci v okolí štěrkových je?nt aukládá stíárost fušit ve spolupráci
s pravním odborem Krajského íňaduZK." . L

Termín 12l20t4 posunut na 01/2015 z důvodu nemoci kompetentní pracovnice OU.

fu. ,šO ukládá vypracovat projektovou dokumentaci , která bude řešit parkovací místa a zeleň
okolo domů bytového družstva Slovácko Uherské rfuadiště, v ulici Mírová a pozvat k jednání manžele
Lažkovi a ástupce všech obyvatel bytových domů "
Termín 2015 upřesněn na 06DO15
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Marek Tvrdoň
předsedaKVO

V Ostrožské Nové Vsi, 15.12.2014


