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Výpis usnesení z jednání Zastupitelstva obce 

Ostrožská Nová Ves ze dne 14. 6. 2022 
 

Usnesení č. 
 
ZO20/2022/1 Zastupitelstvo obce schvaluje složení pracovního předsednictva. 

 
Hlasování: 17 – 0 – 0  
 

ZO20/2022/2 Zastupitelstvo obce schvaluje způsob hlasování a přijímání usnesení. 
 
Hlasování: 17 – 0 – 0  
 

ZO20/2022/3 Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi.    
 
         Hlasování: 17 – 0 – 0  
 
ZO20/2022/4 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu.   
 

Hlasování: 17 – 0 – 0  
  
ZO20/2022/5  Zastupitelstvo obce bere bez připomínek na vědomí písemné zprávy 

kontrolního a finančního výboru.   
 
ZO20/2022/6 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.  4 týkající se 

navýšení příjmů o investiční dotace z MMR – cyklostezka a na straně 

výdajů navýšení opravy MK Chylice, ponížení výdajů na vybudování 

sportoviště a objektu Chylice.    

 

Hlasování: 17 – 0 – 0  
 

ZO20/2022/7 Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení finančního příspěvku v rámci 
Směrnice č. 1/2018 obce Ostrožská Nová Ves k příspěvku 
na rekonstrukci, demolici s následnou výstavbou nového rodinného 
domu či výstavby nového rodinného domu v již zasíťovaném území 
ve výši 250 000 Kč panu M. R. Martinu Rosenbergovi, Chylická 337, 
Ostrožská Nová Ves. 

   
 Hlasování: 17 – 0 – 0  

 
ZO20/2022/8 Zastupitelstvo obce schvaluje předložený Seznam podpořitelných 

nemovitostí ke dni 14. 6. 2022 dle Směrnice č. 1/2018 obce Ostrožská 
Nová Ves k příspěvku na rekonstrukci, demolici s následnou výstavbou 
nového rodinného domu či výstavby nového rodinného domu v již 
zasíťovaném území. 

 
Hlasování: 16 – 0 – 1 
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ZO20/2022/9 Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 67 a § 68 odst. 1) zákona 
č  128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) počet členů zastupitelstva obce 
pro volební období 2022 – 2026 na 17.  

       
Hlasování: 17 – 0 – 0  

   
ZO20/2022/10  Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc. č. 5118/11 

(ostatní plocha) o výměře 101 m2 v k. ú. a obci Ostrožská Nová Ves 

vzniklého novým GP číslo 2221-131/2022 ze dne 25. 4. 2022 z pozemku 

parc. č. 5118/1 panu O. H. a paní M. G. Ondřeji Hamplovi a paní 

Miroslavě Gabrielové, Padělky 87, Ostrožská Nová Ves za cenu 

1 063 Kč/m2, tj. celkem 107 363 Kč. K výsledné ceně bude zákonná 

sazba DPH připočtena. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí 

kupující.   

 
Hlasování: 16 – 1 – 0  
 

ZO20/2022/11 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit na úřední desce záměr prodeje 

pozemku parc. č. 449 o výměře asi 100 m2 v k. ú. a obci Ostrožská Nová 

Ves. 

Hlasování: 17 – 0 – 0  
 

ZO20/2022/12 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit na úřední desce záměr prodeje 

pozemku parc. č. 231/6 o výměře 33 m2 (ostatní plocha) v k. ú. Chylice 

obce Ostrožská Nová Ves. 

 

Hlasování: 17 – 0 – 0  
 

ZO20/2022/13 Zastupitelstvo obce Ostrožská Nová Ves v souladu s § 6 odst. (5) 
písmeno e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) projednalo Zprávu o uplatňování územního plánu 
Ostrožská Nová Ves v uplynulém období 2015 – 2022 a v souladu 
s § 6 odst (5) písmeno b) stavebního zákona schvaluje pokyny pro 
zpracování Změny č. 1 Územního plánu Ostrožská Nová Ves. 

  

         Hlasování: 17 – 0 – 0  
 
ZO20/2022/14 Zastupitelstvo obce ukládá vedení obce zaslat příslušnému exekučnímu 

a stavebnímu úřadu žádost o pozastavení výkonu exekuce objektů 
v lokalitě Panská v k. ú. Chylice v části obce Ostrožská Nová Ves 
z důvodu nutnosti vypracování nového územního plánu v oblasti jezer 
a trvá na vypořádání veškerých námitek Obce Ostrožská Nová Ves 
zaslaných Magistrátu města Zlína dne 28. 8. 2020 pro zadání nového 
územního plánu. 

 
Hlasování: 16 – 0 – 1  
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ZO20/2022/15 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 14. 6. 2022.  

 
 
ZO20/2022/16  Zastupitelstvo obce bere bez připomínek na vědomí představení studie 

výstavby polyfunkčního objektu v Ostrožské Nové Vsi a schvaluje 
pokračovat v realizaci záměru výstavby polyfunkčního objektu 
v Ostrožské Nové Vsi. 

 

Hlasování: 15 – 0 – 2  
 

ZO20/2022/17            Zastupitelstvo obce bere s připomínkami na vědomí představení studie 
výstavby návsi Na Láni a schvaluje pokračovat v realizaci záměru 
výstavby návsi Na Láni. 

   
       Hlasování: 15 – 0 – 2  
 
 
 
 
V Ostrožské Nové Vsi 14. 6. 2022  

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


