
kontrola plnění otevřených usnesení z minulého zasedúní kvo

7. KVO schvaluje progrom 4, zasedóní

2. KVO bere na vědomí informoce o splnění usnesení ze zasedóní zastupitelstva obce č. 3 s výjimkou
bodu:

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

Návrh nové OZV je připraven, proběhla konzultace s Mgr. Zdenkou Janůškovou, vedoucí
oddělení dozoru Zlín, odboru veřejné správy, dozoru a kontroty Ministerstva vnitra Čn. V návrhu je

zrušen poplatek za odpad a zvýšen koeficient daně z nemovitostí. Předložen bude na zasedání
zastupitelstva obce 24, 9. 2OL5.

3. KVO bere na vědomí informoce o splnění usneseníze zosedóní rady obce č. 75

4. KVO bere no vědomí informoce o splnění usnesení ze zasedóní rady obce č. 16 s výjimkou bodů:

Bod 3c:,,Rada obce ukládá odpovědět žadatelům ve věcizbudováníprotihlukové zdi mezi rodinným
domem a hasičskou zbrojnicív Chylicích.
Rada obce ukládá zvážit technické řešení protihlukové světlopropustné zdi a v případě technické
způsobilosti uložíprovést úpravu do 31, 8.20'],5."

Bylo provedeno místní šetření a po konzultaci s firmou JOKOVA, s. r. o. bylo domluveno
zhotovení protihlukové stěny. Objednávka byla odeslána dne 8. 9. 2015. Stěna bude zhotovena do
konce měsíce září2Ot5.

Bod 5a : ,,Rada obce bere na vědomí zprávu o posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek
na veřejnou zakázku na služby,,Ostrožská Nová Ves, rekonstrukce kanalizace v ulici Záhumení".
Rada obce rozhodla o přidělení zakázky ,,Ostrožská Nová ves, rekonstrukce kanalizace v u|ici
Záhumení" firmě TUFÍR, spol. s r. o. za cenu 2 O79 L47,31, Kč bez DPH."

Osloveno bylo 5 firem. Do VŘ se přihlásily firmy Tufír, s. r. o. a Promont Uherské Hradiště,
s. r. o. Firma Tufír, s. r. o. podaIa nabídku s nejnižší cenou. S rekonstrukcí kanalizace v ulici
Záhumení začala firma až poté, co stavební povolení nabylo právní moci. V současné době
rekonstrukce probíhá. Její konec je naplánován na měsíc říjen 2015.

5. KVO bere no vědomí informoce o splnění usnesení ze zasedóní rady obce č, 77 s výjimkou bodů:

Bod 3b : ,,Rada obce schvaluje podpis Smlouvy o dílo mezi Obcí Ostrožská Nová Ves a firmou
STRABAG, a. s, ve věci ,,Rekonstrukce ulice Nádražní Ostrožská Nová Ves" za cenu 7I25327 Kčvč.
DPH."

Osloveno byto 5 firem. Do VŘ se přihlásily čtyři firmy. Vzhledem k velké finanční investici
prováděla VŘ firma MCl Z!ín, s. r. o. Rekonstrukce započne v nejbližších dnech. Její konec je
naplánován na listopad 2015.

6. KVO bere no vědomí informqce o splnění usnesení ze zasedóní rady obce č, 78

7, KVO bere na vědomí informace o splnění usneseníze zasedóní rady obce č. 19

Marek Tvrdoň
předseda KVO

v ostrožské Nové vsi
7.9.2015


