
Zápis z 3. zasedání kontrolního výboru obce Ostrožská Nová Ves ze dne 10. 6. 2015

7, KVO schvaluje progrom 3. zasedúní

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

Bod 3a ; ,,ZO ukládá RO připravit novou OZV o systému shromaždbvání, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů s důrazem na úlevy osobám nad 80 let."

V řešení, termín ie stanoven na9l2Ot5.

3. KVO bere na vědomí informoce o splnění usnesení ze zasedóní rady obce č. 8 s výjimkou bodů:

Bod 3a : ,,Rada obce ukládá projednat připomínky k nájemní smlouvě mezi Obcí Ostrožská Nová Ves a
GOLF -Jezera, s. r. o, se zástupci organizace. "

Jedná se o změnu ceny za pronájem pozemků, přičemž budova GOLF - Jezera, s. r. o. se
nachází na pozemcích, jejichž vlastníkem je Obec Ostrožská Nová Ves. Z tohoto důvodu se uvažuje o
možnosti odkupu těchto pozemků. Řešením je záměr prodeje obecního pozemku za cenu v místě a
Čase obvyklou. Ve smlouvě se upravuje doba nájmu na 25 let. ZastupiteIstvo bude jednat o
schválení záměru prodeje pozemku pod budovami a nové nájemní smlouvě.

4, KVO bere na vědomí informoce o splnění usnesení ze zasedóní rody obce č. 9

5,KVO bere na vědomí informqce o splnění usnesení ze zasedóní rady obce č. 10

6. KVO bere na vědomí informace o splnění usnesení ze zasedóní rady obce č. 11

7. KVO bere no vědomí informoce o splnění usneseníze zasedóní rady obce č, 12

8. KVO bere no vědomíinformoce o splnění usneseníze zasedónírody obce č. 73

9. KVO bere na vědomí informoce o splnění usnesení ze zasedóní rady obce č, 14 s výjimkou bodů:

Bod 2b : ,,Rada obce bere na vědomíinformaci Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava o
schválení projektové žádosti ,,Rekonstrukce ulice Nádražní Ostrožská Nová Ves" k dopracování před

uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava, Rada

obce ukládá ve stanovených termínech předat požadované doklady a dokumenty, které jsou nezbytné
pro ÚspěŠné dopracování předložené projektové žádosti ,,Rekonstrukce ulice NádražníOstrožská Nová
Ves" výkonnému Výboru Regionální rady soudržnosti Střední Morava"

Obec získala dotaci na rekonstrukci ul. Nádražní. Do t7.7.20t5 je nutné doplnit
požadované doklady a dokumenty.

Bod 5j : ,,Rada obce ukládá prověřit stav odpočinkové zóny u MŠ Ostrožská Nová Ves a zajistit nutné
opravy. Rada obce ukládá prověřit možnost rozšířeníodpočinkové zóny u MŠ Ostrožská Nová Ves."

V letošním roce jsou pIánovány nutné opravy, jako oprava dopadové plochy a výpletu plotu.
Rozšíření odpočinkové zóny u MŠ nemá obec letos v plánu. V příštím roce bude zpracován návrh.



Různé:

L. Rada obce ukládá účast na projednávání akce ,,Kříženísilnice l/35Zašová se silnicí lll/01876 a

s železničnítratíValašské Meziříčí- Rožnov pod Radhoštěm", kde budou probrána také řešení
přejezdu u Sirnatých láznív Ostrožské Nové Vsi konané dne27.3.2015 9/5e

Jednání proběhlo. Akce zrušení železničního přejezdu u Sirnatých ]ázní Ostrožská
Nová Ves se uskuteční nejpozději v roce2l!7. lnvestorem bude SŽOC, správcem Obec
Ostrožská Nová Ves.

2. Rada obce bere na vědomí Ročnívýkaz o knihovně za rok 2014 předložený p. Hanou
Uherkovou.9/5o

P. Hana Uherková předložila výkaz, po domluvě bude pro informovanost veřejnosti
uveřejněn v nejbližším vydání Profilu.

3, Rada obce ukládá podat zprávu týkajícíse péče o válečné hroby MěÚ Uherské Hradiště. 11l2c
Dne 22, 4.2Ot5 bylo MěÚ Uherské Hradiště odpovězeno ve smyslu, že v Obci

Ostrožská Nová Ves se nachází jeden pomník. Jedná se o památník obětem 1. světové války.

Pomník je udržován v čistotě, je v neporušeném stavu. Při významných výročích je pietně

vyzdoben. Památník obětem z 1. světové války byl zrekonstruován v roce 2009 ve výši
221 935 Kč.

4. Rada obce ukládá vyzvat Václava Stužku k vyklizení pozemku (odstranění stánku trafiky) a jeho
předání k 31. 5. 2015, I2l5n

P. Václav Stužka byl dne L2.5.2Ot5 písemně vyzván k odstranění stánku trafiky a
vyklizení pozemku k 31. 5. 2015. dosud tak neučinil. Pozemek bude vyklizen Obcí Ostrožská
Nová Ves na náklady Václava Stužky.

5, Rada obce bere na vědomíoznámenío udělení korekce výše podpory z Operačního programu
životní prostředí u akce ,,Revitalizace ploch zeleně v obci Ostrožská Nová Ves 13/2b

Zúčtování proběhlo již v loňském roce. Obec se při déIce splatnostifaktur neřídila
metodikou, proto došlo ke korekcivýše podpory o1Yo.

rvhrek Tvrdoň v ostrožské Nové vsi

12.6,2075předseda KVO


