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Výpis z usnesení č. 6 z jednání Zastupitelstva obce Ostrožská Nová Ves
ze dne 25.6.2OL5

Zastupitelstvo obce schvaluje způsob hlasování a přijímání usnesení

Hlasovóní:75-0-0

Zastu pitelstvo obce schva luje složen í pracovn ího předsed n ictva

Hlasovóní:15-0-0
:

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele zápisu

Hlasovóní:13-0-2

Zastupitelstvo obce schvaluje omezenírozpravy k jednotlivým bodů dle
ust. § 7 odst. 14 jednacího řádu zastupitelstva (vystoupení
předkladatele max. 5 min, rozprava max, 3 minuty, technická
připomínka max. 1 minuta, k jednomu bodu lze vystoupit max. 2x)

Hlasování:15-0-0

Zastupitelstvo obce bere na vědomípísemné zprávy kontrolního a
finančního výboru.

Zastupitelstvo obce dle rozhodnutídotčených orgánů a po dohodě
s pořizovatelem územního plánu rozhodlo o námitkách předložených
po opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu ze dne
6. 4,2015 takto:
- námitka č, 1,/1. se vyřazuje z projednávání - ZO není kompetentní

ve věci rozhodnout
- námitka č, L/2 se zamítá
- námitka č. 2 se zamítá
- námitka č.3lL se zamítá
- námitka č.3/2 se zamítá
- námitka č.4lL se zamítá
- námitka č.4l2 se zamítá
- námitka č, 5 se vyřazuje jako bezpředmětná

námitka č. 6 se zamítá
- námitka č. 7 se zamítá
- námitka č. 8 se zamítá

námitka č. 9 se zamítá
- námitka č. 10 se zamítá
- námitka č. 11 se zamítá
- námitka č,12/7 se zamítá
- námitka č.1212 se zamítá
- námitka č.72/3 se zamítá
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- námitka č. 13 se zamítá
- námitka č. L4/L se zamítá
- námitka č. L4/2 se zamítá

námitka č.I4/3 se zamítá
- námitk a č. 74/4 se zamítá
- námitk a č, 1,4/5 se zamítá

námitka č, t4/6 se zamítá
- námitka č, L4l7 se zamítá
- námitka č. t4/8 se zamítá
- námitka č. 15 se zamítá
- námitka č. 15 a) se zamítá
- námitka č. 15 b[se zamítá

Text námitek, rozhodnutí zastupitelstva obce o podaných námitkách a

odůvodnění tohoto rozhodnutí je nedílnou součástí opatření obecné
povahy č.1,12}15jako jeho příloha č. 3 (kapitola H).

Hlasování: 13 - 1, - 1

Zastupitelstvo obce podle § 6 odst. 5 písm. c) ve spojenís
§ 54 odst. 2zákona č.t83l20}6 Sb., o územním plánovánía stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů konstatuje
ověření, že Územní plán Ostrožská Nová Ves není v rozporu s:

a) Politikou územního rozvoje České republiky ve znění
Aktualizace č. ]- schválené usnesením vlády č,276/2OL5
dne 15. 4.2OI5

b) Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje, zahrnujícími právní
stav ke dni 5. 10. 2OL2 vydanými Zastupitelstvem Zlínského
kraje usnesením
č. 07 49 /ZzLl t2 ze dne 12. 9, 2012

c) Stanovisky dotčených orgánů
d) Stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje

Hlasování: 14 - 1- 0

Zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu s ust, § I7Z odst.5 zákona
č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách
tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy č. 1,/2075.

Hlasovóní: 13 - 1- 1

Zastupitelstvo obce podle § 6 odst. 5 písm. c) za použití § 43 odst. 4 a §

54 odst. 2 zákona č. t83l2OO6 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s částí
šestou § I7t až 774 zákona č. 5OO/2OO4 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, s ust. § 35 a § 84 odst. 2 písm. y) zákona č.

I28|2OOO Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a
ust. § 13 a přílohr7 č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických



podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovacíčinnosti vydává Územníplán Ostrožská Nová Ves dle
příloh tohoto usnesení:

- Územníplán Ostrožská Nová Ves
- Odůvodnění Územního plánu Ostrožská Nová Ves

Hlasování: 13 - 1- 1

zo6l2ot5lLo Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 20].4 včetně
výsledku zprávy o přezkoumáníhospodařeníObce Ostrožská Nová Ves
za rok 2OL4, která je přílohou závěrečného účtu obce za rok2014 a

nápravných opatření k této zprávě.
Hlasovóní:15-0-0

zo6l2lt5ll,t Zastupitelstvo obce souhlasí v souladu s §17 odst. 7 písm. a) zákona č.

25O/2O0O Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném

znění s celoročním hospodařením obce za rok2OI4, a to bez výhrad.

Hlasovóní:15-0-0

z0,612015112 Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce sestavenou ke dni
3L.12.20].4 včetně protokolu o schválení účetnízávěrky, který tvoří
přílohu č. ]. tohoto usnesení.

Hlasovóní:15-0-0

zo6l2ot5lL3 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatřeníč, 3 k rozpočtu obce
na rok 2015 vtěchto závazných ukazatelích:

- příjmy: 56 065 100 Kč

- výdaje: 57 I53 000 Kč

- financování: 1947 900 Kč

Toto rozpočtové opatřenítvořípřílohu č. 2 tohoto usnesení.

Hlasovóní:15-0-0

zo6l2ot5ll4 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace pro Orel - Jednota
Ostrožská Nová Ves, Dědina 594,687 22 Ostrožská Nová Ves,
lČ: 628 32I23 ve výši 110 000 Kč a podpis veřejnoprávnísmlouvy
s tímto spolkem.

Hlasovóní:15-0-0

7O6l2OL5lL5 Zastupitelstvoobceschvalujeposkytnutídotacepro
TJ Ostrožská Nová Ves, Lhotská 562,687 22 Ostrožská Nová Ves,

lČ: 603 69 767 ve výši 2O7 OOO Kč a podpis veřejnoprávní smlouvy
s tímto spolkem.

Hlasovóní:1"5-0-0
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Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutídotace pro FK Ostrožská Nová

Ves, Nádražní 842,687 22 Ostrožská Nová Ves, lČ: 485 06 O87 ve výši

Z75 OOO Kč a podpis veřejnoprávnísmlouvy s tímto spolkem,

Hlasování:14-0-1

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutíúčelového úvěru z Fondu

bydlení obce Ostrožská Nová Ves ve výši 200 000 Kč s roční úrokovou

sazbou 4% p. a. paní Janě Sedláčkové,

-É 
podpis smlouvy o půjčce.

Hlasovóní:14-0-0

Zastupitelstvo obce schvaluje zajištěníúvěru z usnesení
č. Z06/2015/17 smluvním zástavním právem k nemovitosti zaneseným

do katastru nemovitostíve výši 120%výše poskytnutého úvěru.

Hlasovóní:74-0-0

Zastppitelstvo obce schvaluje poskytnutíúčelového úvěru z Fondú

bydlení obce Ostrožská Nová Ves ve výši 240 000 Kč s roční úrokovou

sazbou 4% p, a, panu Martinu Novákovi,T
I} podpis smlouvy o půjčce.

Hlasovóní:74-0-0

Zastupitelstvo obce schvaluje zajištěníúvěru z usnesení
č. Z06l2OI5/19 smluvním zástavním právem k nemovitosti zaneseným

do katastru nemovitostíve výši I20%uýše poskytnutého úvěru,

Hlasovóní:14-0-0

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutíúčelového úvěru z Fondu

bydlení obce Ostrožská Nová Ves ve výši 100 00O Kč s roční úrokovou

sazbou 4%p, a. paní Evě Hlůškové
a podpis smlouvy o,půjčce.

Hlasovóní:14-0-0

Zastupitelstvo obce schvaluje zajištěníúvěru z usnesení
č, Z06 l 2Ot5 / 27 blankosmě n kou vlastn í a pod pis dohody o vyplňovacím

směnečném prohlášení.
Hlasování:14-0-0

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí účelového úvěru z Fondu

bydlení obce Ostrožská Nová Ves ve výši 60 OOO Kč s roční úrokovou

sazbou 4% p. a, paní Marii Ondračkov é

ra podpis smlouvy o půjčce.
Hlasování:14-0-0
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Zastupitelstvo obce schvaluje zajištěníúvěru z usnesení
č.ZO6/2OL5/23 blankosměnkou vlastní a podpis dohody o vyplňovacím
směnečném prohlášení.

Hlasovóní:14-0-0

Zastupitelstvo obce schvaluje podánížaloby k okresnímu soudu
v Uherském Hradišti na určenívlastnictví mostů na účelových
komtrnikacích v Obci Ostrožská Nová Ves na parcelách:

a) Ostrožská Nová Ves, parc. č,2704 v k. ú. Chylice (vodní
plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené) -
vlastnické právo Česká republika, právo hospodařit
s majetkein státu - Povodí Moravy, s. p., Brno

b) Ostrožská Nová Ves, parc. č, L92O/2L v k. ú. Ostrožská Nová
Ves (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo
upravené) - vlastnické právo Česká republika, právo
hospodařit s majetkem státu - Povodí Moravy, s. p., Brno

c) Ostrožská Nová Ves, parc. č,4573/1v k. ú. Ostrožská Nová
Ves (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo
upravené) - vlastnické právo Česká republika, právo
hospodařit s majetkem státu - Povodí Moravy, s. p., Brno

Hlasovóní:14-0-0

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemků Obce
Ostrožská Nová Ves parc, č. I9I8/L4 (ostatníplocha, manipulační
plocha)v k. ú. a obci Ostrožská Nová Ves o výměře asi 104m2, parc. č.

19t8/t5 (ostatní plocha, manipulačníplocha) v k, ú. a obci Ostrožská
Nová Ves o výměře asi 23m2, parc. č. IgI8/16 (ostatníplocha,
manipulačníplocha) v k. ú. a obci Ostrožská Nová Ves o výměře asi
!O2m2, parc. č. 1gL8/t7 (ostatníplocha, manipulační plocha)v k. ú. a

obci Ostrožská Nová Ves o výměře asi 102m2, parc, č. IgI8/18 (ostatní
plocha, manipulační plocha) v k. ú. a obci Ostrožská Nová Ves o výměře
asi 41-m2, parc. č. tgt8/ZO (ostatní plocha, manipulačníplocha)v k. ú. a

obci Ostrožská Nová Ves o výměře asi 38m2, parc. č, Lglg/tz (ostatní
plocha, neplodná půda)v k. ú. a obci Ostrožská Nová Ves o výměře asi
1,!m2, parc. č. J9Ig/73 (ostatníplocha, neplodná půda)v k. ú. a obci
Ostrožská Nová Ves o výměře asi 25m2, parc. č. 7gLg/L4 (ostatní
plocha, neplodná půda) v k. ú. a obci Ostrožská Nová Ves o výměře asi
14m2 (celková výměra asi460m2)

Hlasovóní:10-0-5
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V Ostrožské Nové Vsi 25. 6,

,.,,,kě_*á,, ,

lng. Jaroslava Bedřichová
místostarostka obce

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku Obce Ostrožská
Nová Ves parc. č. 1345/1(zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště) o

výměře 96m2a parc. č. 1345/3 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště)
o výměře 40m2 parc. č, tg46 (ostatníplocha, jiná plocha) o výměře
].].8m2 v k, ú. a obci Ostrožská Nová Ves (celková výměra ZS+mz),

Hlasovóní:14-0-1

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku Obce
Ostrožská Nová Ves parc. č. 5O93lI (ostatní plocha, neplodná půda)

v k, ú. a obci Ostrožská Nová Ves o výměře asi 40m2.

Hlasování:1-3-0-2

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku Obce Ostrožská
Nová Ves parc. č. 4563/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
L235m2, části pozemku parc. č.4563/t (orná půda)o výměře asi

81-0m2, části pozemku
parc. č. 4564/t (vodníplocha, koryto vodního toku umělé) o výměře
asi2O4m2, části pozemku parc. č, 4566 (ostatníplocha, neplodná půda)

o výměře asi ]-530m2 v k. ú. a obci Ostrožská Nová Ves (celková výměra
asi 3779m2).

Hlasování:12-0-3

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje malého automobilu AGM,
MAGMA (nákladní automobil speciální, nosič výměnných nádstaveb),
rok výroby 1996, RZ UHA 44 63.

Hlasování:15-0-0

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku Obce Ostrožská
Nová Ves parc. č. 244812 (ostatníplocha, ostatníkomunikace)v k. ú. a

obci Ostrožská Nová Ves nově označeného podle GP č. 1073-2L9l2OI5
jako parc. č.244813 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú, a obci
Ostrožská Nová Ves o výměře 299m2 za cenu 28OKč/m2,tj.83 72O Kč

panu Radku Komárkovi,
že náklady spojené s převodem hradí nabyvatel a daň z převodu

nemovitostí prod ávaj ící.

Hlasovóní:14-0-1

Zastupitelstvo obce bere na vědomívýroční zprávu společnosti Sirnaté
lázně Ostrožská Nová Ves, s. r. o. za rok201,4,

lng. Pavel Botek
starosta obceffi


