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Výpis usnesení é. L2 z jednání Zastupitelstva obce
Ostrožská Nová Ves ze dne 22.9. 2016

Zastupitelstvo obce schvaluje způsob h lasování a přijímání usnesení.

Hlasování: ].3-0-0

Zastu pitelstvo obce schva luje složen í p racovn ího předsed n ictva.

Hlasování: ].3-0-0

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.

Hlasování:13-0-0

Zastupitelstvo projednalo bez námitek a připomínek písemnou zprávu

kontrolního výboru a finančního výboru.

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2, které tvoří
přílohu č. 1 tohoto usnesení, a kterým se zvyšují celkové přúmy

o 1- 340 000 Kč a celkové výdaje zvyšují o 385 000 Kč.

Hlasování:13-0-1

upravený rozpočet roku 2016 vtěchtoZastupitelstvo obce schvaluje
záv azný ch u ka zatel ích :

Příjmy upravené celkem -

z toho:
Daňové přúmy -
Nedaňové přúmy -
Kapitálové přúmy -
Přijaté dotace -

Výdaje upravené celkem -

z toho:
Doprava -
Vodní hospodářství -
Vzdělání-
Kultura, církve a sdělovací prostředky -

Tělovýchova a zájmová činnost -

Bydlení, komuná|níslužby a územnírozvoj -

Och rana životn ího prostředí -
Sociální péče a pomoc -

Civilní připravenost na krizové stavy -

54L24 400 Kč

37 1,I8 000 Kč

6475 000 Kč

4740 000 Kč

5 791,400 Kč

65 609 400 Kč

8 635 000 Kč

8 065 000 Kč

4 600 000 Kč

3213 000 Kč

2 030 000 Kč

6789 000 Kč

3 679 000 Kč

100 000 Kč

10 000 Kč



Požární ochrana a lZS - 640 000 Kč

1 Státnímoc, státníspr,, samospráva a pol. strany 26 814 400 Kč
/ rinanční operace - 873 OOO Kč

Vratky a ostatnítransfery 161 000 Kč

Financování rozpočtu upravené celkem -
z toho:
krátkodobé financování
Dlou hodobé fin a ncován í

Splátky dlouhodobých půjčených prostředků
Opravné položky finančních operací

L2 44o 000 Kč

0Kč
15 000 000 Kč
- 1 160 000 Kč
- 1 400 000 Kč
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Upravený rozpočet obce bude zpracován pro informační systém dle
platné legislativy.

Hlasování: 13-0-1

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků v lokalitě ,,Díly
od Dědlny - pozemek č. 2" nově označených podle GP číslo 962-
41,L52O/2O].3 ze dne 28. 5,2013 jako par. č. 5398/6 o výměře ].86 m2

(orná půda), par, č. 53gg/4 o výměře L6g m' (orná půda),
par. č. 54OO/2 o výměře 91 m2 (orná půda), par. č, 54I2/L o výměře
74m2 (orná půda), par. č. 5599/10 o výměře ]-0 m2 (orná půda),

par, č. 5784/5 o výměře I52 m2 (orná půda), par. č, 5606/3 o výměře
83 m2 (orná půda), par. č. 5607/2 o výměře 33 m2 (orná půda),

par, č. 5612/2 o výměře 98 m2 (orná půda), par, č. 5618/9 o výměře 10
m2 (orná půda), celková výměra 906 m2 s tím, že budou na úřední
desce zveřejněny upřesňující podmínky záměru prodeje.

Hlasování:14-0-0

Zastupitelstvo obce schvaluje směnu ideál. % pozemku
v k. ú. ostrožská Nová Ves, par č. 3025 (orná půda), tedy 1 268 m2

ve vlastnictví TJ Ostrožská Nová Ves, Nádražní 97O, 687 22 Ostrožská
Nová Ves, lČ: 603 69 76I za pozemky v k. ú. Ostrožská Nová Ves par, č,

I}LL/ZO (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 186 m2, par. č. 3046/3
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 12 m2, par. č, 3023/2 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře !2O mz, par. č, 3023/3 (zastavěná plocha a

nádvoří) o výměře 26 m7, par. č. 3OL5/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o

výměře 39 m2, par, č, gO43/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 17

m', par, č,3046/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 47 mz a

par. č. 3022 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 29 m2, části
pozemků par. č. L9I2/6 (ostatní plocha, jiná plocha), par. č.I9L2/21,
(ostatní plocha, jiná plocha), par, č. 3011 (ostatní plocha, manipulační
plocha), par. č. 3014 (ostatní plocha, manipulačníplocha)a par. č. 3018
(ostatní plocha, manipulační plocha) nově označených jako par. č. 3018
(ostatní plocha a manipulační plocha) o výměře 792 m2 podle GP č.

Lt46-233/20].6 ze dne 22. 9. 201,6 ve vlastnictví Obce Ostrožská Nová
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V Ostrožské Nové Vsi 22,9.201,6

lng. Pavel Botek
starosta obce

Zastupitelstvo obce projednalo bez námitek a připomínek závěrečný
účet Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko, svazku obcí pro celkový rozvoj
zájmové oblasti za rok 2015.

Zastupitelstvo obce projednalo bez námitek a připomínek zprávu o
průběhu realizace investičních a neinvestičních akcív obci v roce 2Ot6.

Zastupitelstvo obce projednalo bez námitek a připomínek Výroční

zprávu o činnosti základníškoly za rok2OL5/2OI6.

Ves s tím, že náklady spojené s převodem hradí
rovným dílem. Zastupitelstvo obce pověřuje

směnné smlouvy.

obě smluvní strany
starostu podpisem

Hlasování:14-0-0

lng. Jaroslava Bedřichová
místostarostka obce

-3"-*z_
*rr,íXl-a /{#ru}


