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Zápis z 2. zasedání kontrolního vúboru obce Ostrožská Nová Ves ze dne 15. 3. 2015

7. KVO schvaluje program 2. zasedóní

2. KVO bere na vědomí informace o splnění usneseníč. 7 ze zasedóní rady obce s vyjimkou bodů:

lp : ,,RO na základě rozhodnutí rÚZr o přezkoumáníodvolání občanského sdružení Ostrožská

Jezera, zastoupeným Dr. Jiřím Škůrkem a jednatelkou společnosti DOBEL s.r.o. Ostrožská Nová Ves,

Marií Háblovou ve věci omezeníveřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci

v okolí štěrkových jezer ukládá zahájit nové správní řízení;'

Je vydáno rozhodnutí o zrušení správního řízení pro jeho nicotnost

lk : ,,RO ukládá zapracovat do návrhu rozpočtu obce na rok 2015 finanční požadavky Mateřské

školy Ostrožská Nová Ves a zohlednit nutnou rekonstrukci kotelny VtŠ. Rada ukládá zpracovat odborný
posudek k plánované rekonstrukci "

Bod stále trvá, rekonstrukce kotelny rrnŠ bude probíhat v měsíci květnu 2015

3. KVO bere na vědomí informac: o splnění usnesení č. 2 ze zasedóní rady obce s výjimkou bodů:

2a :,,RO ukládá vypracovat projektovou dokumentaci, která bude řešit parkovací místa a zeleň

okolo domů bytového družstva Slovácko Uherské Hradiště, v ulici Mírová a pozvat k jednání manžele

Lažkovi a zástupce všech obyvatel bytových domů "

Studie je zpracována, na termín 18. 3. 2015 je svolána schůzka s důvěrníky dotčených bytových

domů

4. KVO bere na vědomíinformace o splnění usnesení č. 3 ze zasedóní zastupitelstva obce s výjimkou

bodů:

3a: ,,ZO ukládá RO připravit novou OlY o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
.

využívání a odstraňování komunálních odpadů s důrazem na úlevy osobám nad 80 let."

Úkot státe trvá, vyhláška se připravuje na podzim 2015

3bz ,,ZO ukládá RO zadat zpracování studie využití plochy na pozemku Obce Ostrožská Nová Ves

par.č. 523íl v k.ú. Ostrožská Nová Ves a rozhodnout o umístění sochy Panny Marie."

Studie je vypracována, její schválení bude předmětem jednání zastupitelsňía obce č. 5

dne 25.3.2015

5. KVO bere na vědomí iníormace o splnění usnesení č. 3 ze zasedóní rady obce

6. KVO bere na vědomíinformQce ó splnění usneseníč.4 ze zasedón,í rady obce s vyjimkou bodů:

la: ,,RO ukládá ve věci končící platnosti licence k provozování televizního vysílání infokanálu v síti

TKR projednat možnost odbavování infokanálu u TV Slovácko UH a projednat vysílání infokanálu se

současným OlK."

Jednání stále trvají, ke zváženíjsou dvě nabídky - Kí CZ a TVS. Jednání proběhne 17. 3. 2015



le:,,RO ukládá :

1) Předat majiteli novinového stánku na parcele č.51L5lL v ul, Dědina upozornění firmy
RWE Distribučníslužby, s.r.o. Brno na skutečnost narušeníochranného pásma
plynárenského zařízení.

2l Projednat možnost využití kontejnerového systému pro účely provozování trafiky.
3) lnformovat společnost RWE s.r.o. Brno o řešení problému."

§ majitelem stánku je jednáno o možnosti využití konteinerového systému pro účely trafiky.
Budoucí podoba a možnost zachování novinového prodeje bude projednána na zasedání rady obce
č. 9 dne 17. 3. 2015. Společnost RWE s, r. o. je o situaci informována.

3f:,,Řešení situace ohledně dopravy dojíždějících členů oddílu kanoistiky na tréninky do loděnice a

celkově do oblasti Štěrkových jezer."

Dne 16. 3. 2015 proběhta schůzka se zástupci TJ oddílu kanoistiky, odboru životního prostředí MěÚ
v Uherském Hradišti a SVaK. Stále se řeší počet povolení na dojíždění kanoistů na tréninky a
závody. Další schůzka je svolána na 20. 4. 2015

7. KVO bere na vědomiinformace o splnění usnesení č. 5 ze zasedóní rady obce

7. KVO bere na vědomí iníormaée o splnění usneseníč. 6 ze zasedóní rady obce

předseda l&/O

v ostrožské Nové vsi
16.3.2075 ,


