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Výpis usnesení z jednání Zastupitelstva obce 

Ostrožská Nová Ves ze dne 3. 5. 2022 
 

Usnesení č. 
 
ZO19/2022/1 Zastupitelstvo obce schvaluje složení pracovního předsednictva. 

 
Hlasování: 16 – 0 – 0  
 

ZO19/2022/2 Zastupitelstvo obce schvaluje způsob hlasování a přijímání usnesení. 
 
Hlasování: 16 – 0 – 0  
 

ZO19/2022/3 Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi.    
 
       Hlasování: 16 – 0 – 0  
 
ZO19/2022/4 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu.   
 
       Hlasování: 16 – 0 – 0  
  
ZO19/2022/5  Zastupitelstvo obce bere bez připomínek na vědomí písemné zprávy 

kontrolního a finančního výboru.   
 
ZO19/2022/6 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.  1 schválené 

radou obce č. 81 dne 22. 2. 2022 týkající se navýšení příjmů o část podílu 

na zisku ze Sirnatých lázní Ostrožská Nová Ves.  

 
ZO19/2022/7 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.  2 schválené 

radou obce č. 85 dne 4. 4. 2022 týkající se navýšení příjmů i výdajů 
o DPPO obce, navýšení příjmů o odvody za odnětí zemědělské půdy 
a navýšení výdajů o příspěvek Charitě pro Ukrajinu. 

 
ZO19/2022/8 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.  3 týkající 

se navýšení příjmů o kompenzační bonus ze SR a úpravy výdajů 
na rekonstrukci MK ul. Mírová, Zahradní, Květná a rekonstrukce objektu 
v Chylicích.       

Hlasování: 16 – 0 – 0  
 

ZO19/2022/9 Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2021 včetně 
výsledku zprávy o přezkoumání hospodaření Obce Ostrožská Nová Ves 
za rok 2021, která je přílohou závěrečného účtu obce za rok 2021. 

 
Hlasování: 15 – 1 – 0  
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ZO19/2022/10 Zastupitelstvo obce souhlasí v souladu s §17 odst. 7 písm. a) zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
v platném znění, s celoročním hospodařením obce za rok 2021, a to bez 
výhrad.         

Hlasování: 15 – 1 – 0  
 
ZO19/2022/11 Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce sestavenou 

k rozvahovému dni 31. 12. 2021 včetně protokolu o schválení účetní 
závěrky, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení. 

 
Hlasování: 15 – 0 – 1  

 
ZO19/2022/12 Zastupitelstvo obce bere bez připomínek na vědomí účetní závěrku 

Základní školy Ostrožská Nová Ves schválenou radou obce č. 81 
dne 22. 2. 2022 s převodem hospodářského výsledku do rezervního 
fondu ZŠ ve výši 17 486,67 Kč.   

 
 
ZO19/2022/13 Zastupitelstvo obce bere bez připomínek na vědomí účetní závěrku 

Mateřské školy Ostrožská Nová Ves schválenou radou obce č. 81 dne 
22. 2. 2022 s převodem hospodářského výsledku do rezervního fondu 
MŠ ve výši 14 091,63 Kč.   
 

 
ZO19/2022/14 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce 2022 

ve výši 373 000 Kč spolku FK Ostrožská Nová Ves, Nádražní 842, 687 22 
Ostrožská Nová Ves, IČ: 485 06 087 a ukládá sepsat se spolkem 
veřejnoprávní smlouvu v souladu se zákonem 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

 
Hlasování: 14 – 0 – 2  

 
ZO19/2022/15 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce 2022 

ve výši 330 000 Kč spolku TJ Ostrožská Nová Ves, Nádražní 970, 687 22 
Ostrožská Nová Ves, IČ: 603 69 761 a ukládá sepsat se spolkem 
veřejnoprávní smlouvu v souladu se zákonem 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

   
 Hlasování: 15 – 0 – 1  

 
ZO19/2022/16 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce 2022 

ve výši 150 000 Kč Římskokatolické farnosti Ostrožská Nová Ves, Dědina 
152, 687 22 Ostrožská Nová Ves, IČ: 462 57 977 a ukládá sepsat 
s farností veřejnoprávní smlouvu v souladu se zákonem 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

   
 Hlasování: 14 – 0 – 2   
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ZO19/2022/17 Zastupitelstvo obce schvaluje směnu bez doplatku pozemku 
parc. č. 3023/4 (jiná plocha, ostatní plocha) v k. ú. a obci Ostrožská Nová 
Ves o výměře 244 m2 dle nově vzniklého geometrického plánu č. 2157-
37/2022 za pozemky parc. č. 3039 (rybník, vodní plocha) o výměře 
197 m2 a parc. č. 3038 (orná půda) o výměře 47 m2 v k. ú. a obci 
Ostrožská Nová Ves s TJ Ostrožská Nová Ves, Nádražní 970, 687 22 
Ostrožská Nová Ves, IČ: 603 69 761. Náklady spojené s převodem hradí 
obec Ostrožská Nová Ves. 

 
Hlasování: 15 – 0 – 1  

 
ZO19/2022/18 Zastupitelstvo obce neschvaluje zveřejnit na úřední desce záměr 

prodeje pozemků parc. č. 1747 o výměře asi 200 m2, části pozemku 
parc. č. 5091 o výměře asi 240 m2 a části pozemku parc. č.  5092 
o výměře asi 10 m2 v k. ú. a obci Ostrožská Nová Ves. 

         
Hlasování: 13 – 0 – 3  

 
 
ZO19/2022/19 Zastupitelstvo obce bere bez připomínek na vědomí informace 

starostky obce o investičních a neinvestičních akcích probíhajících v roce 
2022 v obci včetně jejich finančního plnění k 3. 5. 2022.  

 
           

     

V Ostrožské Nové Vsi 3. 5. 2022  

 
 
 
 
………………………………………..….   …..…………………………………           …………………………………… 
 Ing. Jaroslava Bedřichová, v. r.     Ing. Jaromír Lažek, v. r.          Marek Jurásek, v. r.  
         starostka obce                           místostarosta                              místostarosta 


