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Výpis z usnesení č. 5 z jednání Zastupitelstva obce Ostrožská Nová Ves
ze dne 26.3.2Ot5

Usnesení č.

zo5l2oL5lL

zo5l2ot512

zo5l2oL5l3

zo5l2o1-5l4

zo5l2oL5l5

zo5l2o1.5l6

Zastupitelstvo obce schvaluje způsob hlasování a přijímání usnesení

Hlasovóní: 15-0-0

Zastupitelstvo obce schval uje složen í pracovn ího předsed n ictva

Hlasování: 15-0-0

Zastupitelstvo obce zamítá námitku proti zápisu č. 3 z jednání
Zastupitelstva obce Ostrožská Nová Ves ze dne L8.12,2OL4.Zápis
ponechává v původním znění.

Hlasovóní: 1-5-0-0

Zastupitelstvo obce bere na vědomípísemné zprávy kontrolního a
finančního výboru

Zastupitelstvo obce schvaluje real izaci zá měru,, Rekonstru kce u lice
NádražníOstrožská Nová Ves" a schvaluje financovánízáměru s

celkovou výšínákladú7 71,4 025 Kč, přičemž vlastnípodílobce činí
2361,640 Kč a schvaluje financování provozních výdajů projektu ve
výši 28 000 Kč ročně po celou dobu udržitelnosti projektu v letech
20L6,2017,2OL8,2OI9,2O2Oa ve výši 43 000 Kčv r. ZOZ1*

Hlasovóní: 15-0-0

Zastupitelstvo obce schvaluje oceněnípozemků v obci Ostrožská Nová

Ves, k. ú. Ostrožská Nová Ves a k. ú. Chylice podle posudků č.40 a 41,

z února 2OI5, které vypracoval lng. František Hlůšek, Pod Valy 314,

686 04 Kunovice takto:

- k. ú, Ostrožská Nová Ves

1) Stavební pozemek dle § 4 odst. ]. bydlení Kč 991
2) Stavební pozemek dle § 4 odst. ]. rekreace rodinná Kč 802
3) Stav. p. § 4 odst. ]- školy, kultura, sport, zdrav. Kč 6L7
4) St. p. § 4 odst. ]- obchod, kancelář, hotel, ostatní Kč 766
5)Stavebnípozemek dle § 4 odst. 1 garáž Kč 748
6) Stavební pozemek dle § 4 odst. ]. výroba, opravy Kč 374
7) Stavební pozemek dle § 4 odst. ]. sklady, doprava Kč 42L
8) Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 inženýrské stavby Kč 561
9) Stav. p. dle § 4 odst. 1zemědělství, vodníhosp, Kč 28O
10) Stavební p. dle § 4 odst. 3 (komunikace) silnice Kč 308
1-1) Stavební p. dle § 4 odst. 3 účelová komunikace Kč 280
12) st. p. dle § 4 odst. 3 účelová komunikace nezpev. Kč 158



13) st, p. dle § 4 odst. 3 chodník, cykl., park
14) Stavební pozemek dle § 4 odst. 5 (nezast.-skládka)
15) Stavební pozemek dle § 4 odst. 6 (nezast.-vod. dílo)
16) Orná půda
17) Lesnípozemek typ 18

18) Pozemek rybníka, vodní nádrže, koryta vodního toku
19) Jiný pozemek dle § 9 odst. 2 skládka, sport
20)Jiný pozemek dle § 9 odst. 6 (jinde neuvedený)
21,) Jiný pozemek dle § 9 odst. 5 (hospodářsky nevyuž.)
22) Jiný pozemek dle § 9 odst, 3 (těžba)

- k. ú. Chylice

1) Stavebnípozemek dle § 4 odst. 1 bydlení
2) Stavební pozemek dle § a odst. ], rekreace rodinná
3) Stav. p. § 4 odst. ]- školy, kultura, sport, zdrav.
4) st. p. § 4 odst. ]. obchod, kancelář, hotel, ostatní
5) Stavebnípozemek dle § a odst. 1 garáž

6) Stavebnípozemek dle § 4 odst. 1 výroba, opravy
7) Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 sklady, doprava
8) Stavební pozemek dle § 4 odst. 1 inženýrské stavby
9) St. p. dle § 4 odst. 1 zemědělství, vodníhospodář.
10) Stavebníp. dle § 4 odst. 3 (komunikace) silnice
11) Stavební p. dle § 4 odst. 3 účelová komunikace
12) St. p. dle § 4 odst. 3 účel, komunikace nezpevněná
13) st. p. dle § 4 odst. 3 chodník, cykl., park
14) Stavební pozemek dle § 4 odst. 5 (nezast.-skládka)
15) Stavebnípozemek dle § 4 odst. 6 (nezast.-vod. dílo)
14) Orná půda
15) Lesnípozemek typ 18
20) Pozemek rybníka, vodnínádrže, koryta vodního toku
16)jiný pozemek dle § 9 odst. 2 skládka, sport
18)Jiný pozemek dle § 9 odst. 6 (jinde neuvedený)
1-9)Jiný pozemek dle § 9 odst. 5 (hospodářsky nevyuž.)
L7) Jiný pozemek dle § 9 odst, 3 (těžba)

a ukládá se těmito cenami řídit při převodu a nabytí pozemků v

majetku obce

Hlasovóní: 15-0-0

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a sepŠání kupnísmlouvy na části
pozemků parc. č. 523311(ostatníplocha, ostatníkomunikace) a parc. č.

5114 (ostatníplocha, ostatní komunikace)v k. ú. a obci Ostrožská Nová
Ves, a to části nově označené jako parc. č. 5233/3 (ostatníplocha, jiná
plocha) o výměře 99m2 podle GP č. 1067-18/2015 ze dne 1,1,.3.2015
do SJM manželům Jiřímu a Marcele Bujákovým
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zo5l20L517

Ostrožská Nová Ves za cenu 168 Kč/m2 (16 632 Kč) s tím, že náklady



zo5l20t5l8

zo5|2ot5l9

zo5l2o1.5lfi

zo5l2oL5lLL

spojené s převodem nemovitosti hradínabyvatel, daň z převodu

nemovitostí hradí prodávající.
Hlasovóní: 15-0-0

Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupenía sepsání kupnísmlouvy na

části pozemků parc. č.233I (orná půda)a parc. č,2347 (orná půda)v
k. ú. Chylice, obec Ostrožská Nová Ves a to z pozemku parc. č.233t
22m2 a z pozemku parc. č. 2347 23mz podle GP č. 688-1O/2Ot5 od

firmy Kovovýroba Hoffmann, s. r. o,, Dědina 959,687 22 Ostrožská
Nová Ves, lČ:25321820 za cenu 206 Kč/mz (g z7o Kč) s tím, že náklady
spojené s převoderp nemovitosti hradí nabyvatel, daň z převodu
nemovitostí h radí prodávaj ící.

Hlasování: 75-0-0

Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení a sepsání kupní smlouvy na

část pozemku parc. č,7O3/L (orná půda)v k. ú. Chylice obce Ostrožská
Nová Ves a to část nově označenou jako parc. č. 703/3 o výměře 3m2

podleGPč.688-1ol20L5odMichalaŽajdlíka,-68722
ostrožská Nová Ves za cenu 206 Kč/mz (618 Kč) s tím, že náklady
spojené s převodem nemovitosti hradínabyvatel, daň z převodu
nemovitostí h radí prodávaj ící.

Hlasování: 75-0-0

Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupenía sepsání kupnísmlouvy na

část pozemku parc. č.2412 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú.

Chylice obce Ostrožská Nová Ves a to části nově označené jako
parc. č. 24t2l1, o výměře I7m2 a parc. č. 24t2l3 o výměře 4m2 podle
GP č. 688-10/2075 od manželů Miroslava a Petry Gregorových,-
J$anz ostrožská Nová Ves za cenu 206 Kčlmz (4 326 Kč) s tím, že
ná|lady spojené s převodem nemovitosti hradínabyvatel, daň
z převodu nemovitostí hradí prodávající

Hlasování: 15-0-0

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny pozemku Obce Ostrožská
Nová Ves nově označený jako sloučená parc. č. 2400 (ostatní plocha,
ostatníkomunikace)v k. ú. Chylice obce Ostrožská Nová Ves o výměře
42m2 za část pozemku parc. č.24t4 nově označenou jako parc, č.

2414/L (ostatníplocha, ostatní komunikace) o výměře 43m2 podle GP
č. 688-10/20].5 vlastníka MUDr. Jarmily Kusákové,r
687 22 Ostrožská Nová Ves.

Hlasovóní: 15-0-0

Zastupitelstvo obce schvaluje zámér prodeje pozemku Obce Ostrožská
Nová Ves parc. č. 2448/2 (ostatníplocha, ostatní komunikace) v k. ú. a

obci Ostrožská Nová Ves o výměře asi 550m2.
Hlasovóní: 12-0-3

zo5l20L5lt2



zo5l2oL5lL3

zo5l2ot5lL4

zo5l2ot5lL5

zo5l2ot5lL6

zo5l2ot5lL7

zo5l2ol5lL8

V Ostrožské Nové Vsi 26, 3,2075

ardbď,w;

Zastupitelstvo obce bere na vědomíinformace k novele zákona č.

25O/2OOO Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - změna

pravidel pro rozdělovánífinančních dotacía ukládá radě obce o změně

pravidel pro poskytovánídotací informovat spolky, organizace a

občany obce.
Hlasovóní: 1-5-0-0

Odpovídó: Rada obce
Termín:do 31.3.2015

Zastupitelstvo obce bere na vědomíinformace o plnění

harmonogramu investičních a neinvestičních akcív obci Ostrožská

Nová Ves.

Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena rady obce, neuvolněného předsedy kontrolního
nebo finančního výboru, neuvolněného člena výboru a neuvolněného
člena zastupitelstva obce s platností od 1. 4. 2015 v maximální částce
dle přílohy č. 1 nařízenívlády č.37l2OO3 Sb,, ve znění pozdějších
předpisů, a to i v případě budoucí změny nařízenívlády č. 37 /2OO3 Sb.
Odměna bude vyplácena za nejvyšší vykonávanou funkci
v zastupitelstvu obce.

Hlasovóní: 1.5-0-0

Zastupitelstvo obce schvaluje umístěnísochy P. Marie na pozemku

obce parc. č.5233/t v k, ú. a obci ONV podle územnístudie, kterou
předložila firma FUSlONARCH|TECTS Praha, lng. arch. Michal Pešák.

Tato studie tvoří přílohu č. 1tohoto usnesení,
Hlasovóní: 15-0-0

Zastupitelstvo obce bere na vědomí poděkování Ř-K farnosti ONV za

dar na opravu varhan.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí předloženou studii řešení dopravní
situace (parkování) a obnovy veřejné zeleně v ulicích Mírová, Sadová,
Nivky u bytových domů č. p.916, 917,9L8,919 a ukládá radě obce
pokračovat v přípravě projektové dokumentace a realizace akce pro

rok 2016.
Hlasování: 15-0-0
Odpovídó: Rada obce
Termín: do 31, 12.2015

lng, Jaroslava Bedřichová, místostarostka lng. Pavel Botek, starosta


