
Výpis usnesení č. 3

Zastupitelstva obce Ostrožská Nová Ves ze dne 18. t2.2OL4

ZASTUPITELSTVO OBCE

1) schvaluje

a) způsob hlasovánía příjímání usnesení

b) program 3. zasedání ZO

c) složení pracovního předsednictva

d) návrhovou komisi a ověřovatele zápisu

e) na návrh Antonína Koláře:
o zveřejněnívýpisu usnesení zastupitelstva obce na elektronické úřední desce

nejdéle 10 dnů po zasedánízastupitelstva obce s ohledem na ustanovení
zákona č,7OI/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů

o zveřejněnívýpisu rady obce na elektronické úřední desce nejdéle 10 dnů po
zasedání rady obce s ohledem na ustanovení zákona č. 1'0Ll2O00 Sb. o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

f) stavbu sochy Panny Marie na pozemku Obce Ostrožská Nová Ves v k. ú. Ostrožská
Nová Ves soukromým investorem P. Janem Frantou

8) dotaci Římskokatolické farnosti Ostrožská Nová Ves ve výši 210 OOO Kč (60% nákladů)
na rekonstrukci varhan v kostele sv, václava

h) rozpočtové opatřeníč. 3 a úpravu rozpočtu obce roku 20].4

i) navýšení příspěvku obce na krytíztrát linkové autobusové dopravy pro Zlínský kraj
na ].00 Kčlobčan obce/rok od 1. 1. 2015

j) rozpočet obce na rok 2015 v těchto závazných ukazatelích:
příjmy: 43728 000 Kč

výdaje: 42868 000 Kč

financování: - 860 000 Kč

k) kupnísmlouvu s Ostrožsko, d.s,, Ostrožská Lhota 4I3,687 23 Ostrožská Lhota
na odkoupení 9 ks stožárů veřejného osvětlení včetně výstroje za celkovou cenu ]. Kč

l) odkoupenípozemku v k. ú. a obci Ostrožská Nová Ves par. č. 5301/6 o celkové
výměře 45 m2 od Úřadu pro zastupovánístátu ve věcech majetkových, Rašínovo
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8)

nábřeží 42, t28 00 Praha, územnípracoviště Brno, odbor odloučené pracoviště
Uherské Hradiště, Svatováclavská 568, 686 66 Uherské Hradiště za kupnícenu
8 500 Kč a podpis kupnísmlouvy s tím, že veškeré náklady spojené s podpisem
smlouvy hradí kupující, daň z převodu nemovitostí prodávající

bere na vědomí

prezentaci zástupců společnosti FUSlONARCH|TECS Praha o přípravě stavby nové
knihovny a obecního úřadu

informaci a zápis z jednání kontrolního výboru ze dne t5. t2.20L4

informaci a zápis z jednánífinančního výboru ze dne t6. L2.2Ot4

informaci starosty obce o návrhu vyrovnaného rozpočtu svazku obcí Mikroregion
Ostrožsko - Veselsko na rok 20].5 ve výši příjmů i výdajů 5 O77 000 Kč

informaci starosty obce o možnosti žádat v roce 2015 o dotaci na úpravu plochy před
kempem a penzionem Slovácký dvůr z programu MMR ČR

informaci účtárny a místostarostky obce o plánu inventur za rok2OL4

informaci rady obce o jmenovánítří zástupců zřizovatele do školské rady ZŠ,
jmenovitě Mgr. Růženy Hlůškové, lng. Hany Červenákové a lng, Vlastimila Basovníka

uk!ádá

radě obce připravit novou obecně závaznou vyhlášku o systému shromaždbvání,
sběru, přepravy, třídění, využíváni a odstraňováníkomunálních odpadů s důrazem na

úlevy osobám nad 80 let

odpovídá:
rada obce

Marie

odpovídá:
rada obce

V Ostrožské Nové Vsi 18.72.2014

b) radě obce zadat zpracovánístudie využitíplochy na pozemku Obce Ostrožská Nová
Ves par. č.5233lL v k. ú. Ostrožská Nová Ves a rozhodnout o umístění sochy Panny

termín:
do 30. 9. 2015

termín:
do 28. 2.2015

A4rb,r1*"/
lng. Jaroslava Bedřichová, místostarostka lng. Pavel Botek, starosta


