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Výpis usnesení z jednání Zastupitelstva obce 

Ostrožská Nová Ves ze dne 6. 9. 2022 
 
 
Usnesení č. 
 
ZO21/2022/1 Zastupitelstvo obce schvaluje složení pracovního předsednictva. 

 
Hlasování: 15 – 0 – 0  
 

ZO21/2022/2 Zastupitelstvo obce schvaluje způsob hlasování a přijímání usnesení. 
 
Hlasování: 15 – 0 – 0  
 

ZO21/2022/3 Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi.    
 
       Hlasování: 13 – 0 – 2  
 
ZO21/2022/4 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu.   
 
       Hlasování: 15 – 0 – 0  
        
ZO21/2022/5  Zastupitelstvo obce bere bez připomínek na vědomí písemné zprávy 

kontrolního a finančního výboru.   
 
ZO21/2022/6 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 schválené 

radou obce č. 93 dne 22. 8. 2022 týkající se navýšení příjmů o příspěvek 

ze SR – kompenzační bonus, o odvody za odnětí zemědělské půdy, 

o bankovní úroky – běžný účet a o podíl na zisku v OTR s.r.o. Buchlovice 

a dále navýšení výdajů za plyn. 

  
ZO21/2022/7 Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Ostrožská 

Nová Ves o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.  
 

         Hlasování: 14 – 1 – 0  
 
ZO21/2022/8 Zastupitelstvo obce zrušuje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 3. 12. 2019. 
 

         Hlasování: 14 – 0 – 1  
 
ZO21/2022/9 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu práva 

k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BUH/1605/2022-
BUHM mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 a obcí Ostrožská Nová Ves 
týkající se převodu podílu o velikosti id. 3/8 na pozemku parcela číslo 5311 
(ostatní plocha, ostatní komunikace), hodnota v operativní evidenci 21 Kč, 
zapsaný na LV č. 3616 pro katastrální území a obec Ostrožská Nová Ves, 
z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Ostrožská Nová Ves 
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z důvodů veřejného zájmu, v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 zákona 
č. 219/2000 Sb. a § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů. 

  
Hlasování: 15 – 0 – 0  

 

ZO21/2022/10 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc. č. 449/2 (ostatní 

plocha, zeleň) o výměře 86 m2 v k. ú. a obci Ostrožská Nová Ves vzniklého 

novým GP číslo 2268-326/2022 ze dne 25. 7. 2022 z pozemku parc. č. 449 

panu Ing. J. H.  Janu Habáňovi, Štefánikova 701, Uherské Hradiště za cenu 

1 063 Kč/m2, tj. celkem 91 418 Kč. K výsledné ceně bude zákonná sazba 

DPH připočtena. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.   

 

Hlasování: 15 – 0 – 0  

  
ZO21/2022/11 Zastupitelstvo obce bere bez připomínek na vědomí výroční zprávu 

společnosti Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, s. r. o., Kunovská 664, 687 22 
Ostrožská Nová Ves, IČ: 47915005 za rok 2021. 

  

ZO21/2022/12 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 6. 9. 2022.  

ZO21/2022/13 Zastupitelstvo obce je seznámeno se Strategií udržitelného rozvoje 
odpadového hospodářství, zpracovanou společností EPRON - Consulting, 
s.r.o. Sobůlky 290, 697 01 Kyjov, IČ 27721264. Zastupitelstvo obce 
schvaluje tento koncepční dokument jako základní plánovací dokument 
obce a nástroj pro řízení rozvoje obce v uvedené oblasti.  
     

Hlasování: 16 – 0 – 0  

ZO21/2022/14  Zastupitelstvo obce je seznámeno s Koncepcí boje se suchem, zpracovanou 
společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, 
Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 47116901. Zastupitelstvo obce schvaluje tento 
koncepční dokument jako základní plánovací dokument obce a nástroj 
pro řízení rozvoje obce v uvedené oblasti. 

Hlasování: 15 – 0 – 1  

 

V Ostrožské Nové Vsi 6. 9. 2022  

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


