
Výpis z usnesení é.2

Zastupitelstva obce Ostrožská Nová Ves ze dne 27. LL. 2OL4

ZASTUPITELSTVO OBCE

1) schva!uje

a) způsob hlasovánía příjímání usnesení

b) program 2. zasedáníZO

c) složení pracovního předsednictva

d) návrhovou komisi a ověřovatele zápisu

e) smlouvu č. L4219836 o poskytnutípodpory ze Státního fondu životního prostředí ČR

v rámci Operačního programu Životníprostředína akci ,,Revitalizace ploch zeleně
v obci ostrožská Nová ves"

f) zástupce obce v orgánech Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko, svazku obcí pro
celkový rozvoj zájmové oblasti takto:
!ng. Pavel Botek - starosta obce - člen správní rady a valné hromady
lng. Jaroslava Bedřichová - místostarostka obce - člen valné hromady

g) zástupce obce na valných hromadách společností s majetkovou účastí obce pro roky
2OL4 - 2OL8: lng. Pavel Botek (starosta obce) nebo lng. Jaroslava Bedřichová
(místostarostka obce)

h) smlouvu č, Dl1732/2O14|KH o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje na výdaje spojené s činnostíjednotky sboru dobrovolných hasičů
v roce 2014

2) volí
a) finanční výbor ve složení:
lng. Vlastimil Basovník - předseda
lng. lvo Mikoška - člen
stanislav Tureček - člen
Ludmila obdržálková - člen
Lenka Šlosárová - člen

b) kontrolní výbor ve složení:
Marek Tvrdoň - předseda
lng. Hana Červenáková - člen
PhDr. Vladimír Teťhal - člen
Zdeněk Veselý - člen
Jana Slezáková - člen



s tím, že odměna předsedům a členům finančního a kontrolního výboru se bude
vyplácet od L.t2,2O74

3) pověřuje
a) v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č,12812000 Sb. o obcích

(obecní zřízení) a § 16 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, stanovuje radě obce provádět (schvalovat) rozpočtová opatřenív rozsahu:
Změna závazného ukazatele schváleného rozpočtu nebo příjmy a výdaje účelových
prostředků do výše 500 000 Kč v jednotlivé položce.
Zastupitelstvu obce bude dána taková změna na vědomí na nejbližším zasedání
zastupitelstva.

V Ostrožské Nové Vsi 27.1,1,.2074

&ZúU-"r,t-
lng. Jaroslava Bedřichová, místostarostka lng. Pavel Botek, starosta


