




✸ 

❩"✁/2015/16 Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr prodeje pozemku Obce Ostro�ská 
Nová Ves parc. è. 5237 (orná pùda) v k. ú. a obci Ostro�ská Nová Ves  
o výmìøe 343 m

2
.       

      Hlasování: 12 � 0 � 4  

 

ZO7/2015/17 Zastupitelstvo obce neschvaluje zámìr prodeje pozemku Obce 

Ostro�ská Nová Ves parc. è. 1699 (ostatní plocha, jiná plocha) o výmìøe 
219 m

2
 v k. ú. a obci Ostro�ská Nová Ves.  

         Hlasování: 0 � 11 � 5  

 

ZO7/2015/18 Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr prodeje èástí pozemkù Obce 

Ostro�ská Nová Ves parc. è. 2378 (ostatní plocha, ostatní komunikace) 

v k. ú. a obci Ostro�ská Nová Ves o výmìøe asi 12 m
2, parc. è. 2379 

(ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. a obci Ostro�ská Nová Ves 
o výmìøe asi 12 m

2, parc. è. 2380 (ostatní plocha, ostatní komunikace) 

v k. ú. a obci Ostro�ská Nová Ves o výmìøe asi 10  m
2, parc. è. 2383 

(ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. a obci Ostro�ská Nová Ves 
o výmìøe asi 10 m2, celková výmìra asi 44 m2

. 

 

Hlasování: 16 � 0 � 0  

 

ZO7/2015/19 Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr prodeje pozemku Obce Ostro�ská 
Nová Ves parc. è. 1156/2 (zastavìná plocha a nádvoøí) o výmìøe 4 m2

 

v k. ú. a obci Ostro�ská Nová Ves.     

      Hlasování: 16 � 0 � 0 

 

ZO7/2015/20 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemkù Obce Ostro�ská Nová 
Ves parc. è. 1919/14 (ostatní plocha, neplodná pùda) v k. ú. a obci 
Ostro�ská Nová Ves o výmìøe 14 m2

 a dále parc. è. 1919/13 (ostatní 
plocha, neplodná pùda) v k. ú. a obci Ostro�ská Nová Ves o výmìøe   
35 m

2
 , parc. è. 1919/22 (ostatní plocha,manipulaèní plocha) o výmìøe 

173 m
2  a 1918/23 (ostatní plocha, manipulaèní plocha) o výmìøe  

408 m
2, to v�e podle GP è. 1075-52/2015 o celkové výmìøe 630 m2

 za 

celkovou cenu 67 920 Kè (podle znal. posudku è. 1849-54/2015, který 
vypracoval Ing. Vítìzslav Hlaváèek, Dolní Nìmèí, dne 23. 8. 2015) firmì 
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Ol�ávkou 290, Uherské 
Hradi�tì, Sady s tím, �e náklady spojené s pøevodem hradí nabyvatel  
a daò z pøevodu nemovitostí prodávající.  

       Hlasování: 14 � 2 � 0  

 

ZO7/2015/21  Zastupitelstvo obce schvaluje prodej èásti pozemku Obce Ostro�ská 
Nová Ves parc. è. 5093/1 (ostatní plocha, neplodná pùda) v k. ú. a obci 
Ostro�ská Nová Ves novì oznaèeného dle GP 1072-251/2015 jako  

parc. è. 5093/21 o výmìøe 40 m2 
za cenu 250 Kè/m2, tj. 10 000 Kè firmì 

E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, Èeské Budìjovice s tím, 
�e náklady spojené s pøevodem hradí nabyvatel a daò z pøevodu 
nemovitostí prodávající.  

       Hlasování: 15 � 0 � 1 






