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Výpis usnesení z jednání Zastupitelstva obce
Ostrožská Nová Ves č. 19 ze dne 14. t2.20L7

Zastupitelstvo obce schvaluje způsob hlasování a přijímání usnesení,
Hlasování: 14-0-0

Zastu p itelstvo obce schvaluje složen í p racovn ího p ředsed n ictva.

Hlasování: 1,4-0-0

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi a ověřovate|e zápisu,
Hlasovóní: 14-0-0

Zastupitelstvo obce bere bez připomínek na vědomí písemné zprávy
finančního a kontrolního výboru.

Zastupitelstvo Óbce bere bez připomínek na vědomí rozpočtové
opatření č. 6 schválené radou obce č. 73 dne 10. 10. 2017 zohledňující
přijaté dotace na volby do PS PČR a dotace na opravu kamenného kříže
v ulici Lhotská.

Zastupitelstvo obce bere bez připomínek na vědomí rozpočtové
opatření č. 7 schválené radou obcb č..75 dne 7, 1,t.2017 týkající se
navýšenípříjmů z prodeje pozemků,

Zastupitelstvo obce bere bez připomínek na vědomí rozpočtové
opatření č. 8 schválené radou obce č. 77 dne 5, L2.2017 zohledňující
přijetí dotace pro základní školu ze státního rozpočtu Ministerstva
školství.

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9, které tvoří
přílohu č. 1tohoto usnesení, a kterým se zvyšujícelkové přúmy o 4 595
825 Kč, celkové výdaje se snižují o 4787 813 Kč a celkové financování
rozpočtu se snižuje o 9 383 638 Kč.

Hlasovóní: 73-0-1

Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s usnesením č. Zolg/20t718
upravený rozpočet roku 201,7 v těchto závazných ukazatelích:

Příjmy upravené celkem -

z toho:
Daňové příjmy -
Nedaňové příjmy -
Kapitólové příjmy -
Přijaté dotace -

58 053 800 Kč

45 605 000 Kč
7 647 000 Kč

1,780 000 Kč

3 021 800 Kč
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Výdaje upravené celkem -

z toho:
Doprava -
Vodní hospodóřství -

Vzdělóní -

Kultura, církve a sdělovací prostředky -

Tělovýchova a zójmová činnost -
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj -

Ochrana životního prostředí -

Sociólní péče a pomoc -

Civilní připravenost na krizové stavy -
požórní ochrana a lzs -

Státní moc, stótníspráva, samosp, a pol. strany
Finanční operoce -

Vratky a ostatní transfery

Financování rozpočtu upravené celkem -
z toho:

97 53L 187 Kč

8 779 200 Kč
7 400 000 Kč
5 069 000 Kč
3 659 160 Kč
2 517 300 Kč
4 045 000 Kč
3 550 914 Kč

73 000 Kč
10 000 Kč

1 892 500 Kč
58 736 llj Kč

1 727 000 Kč
72 000 Kč

39 477 387 Kč

Krótkodobé financování 10 920 387 Kč
Dlouhodobé financování 29 477 000 Kč
Splótky dlouhodobých půjčených pros!ředků - 860 000 Kč

upravený rozpočet obce bude zpracován pro informační systém dle
platné legislativy.

Hlasování: 13-0-1

Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s nařízením vlády č. 378/2ot7
Sb. od 1. 1. 2018 odměnu neuvolněných zastupitelů (mimo
neuvoln ěného sta rosty) v maxim ál n ích h od notách.

Hlasování: 13-0-1,

Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s §§ 72 odst. 4), 74 odst, 1)
zákona č. L28/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a s nařízením vlády č,
31,8/2oI7 Sb. od 1. 1. 2018 odměnu neuvolněného starosty ve výši
18 896 Kč.

Hlasovóní: 12-0-2

zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet základní a mateřské školy pro
rok 20].8, který tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení.

Hlasovóní: 14-0-0

zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2018 vtěchto
závazných u kazatelích :

Rozpočet obce bude zpracován pro informační systém dle platné
legislativy.



Příjmy celkem -

z toho:
Daňové příjmy -
Nedaňové příjmy -
Kapitólové příjmy -
Přijaté dotace -

Výdaje celkem -

z toho:
Doprava -
Vodní hospodóřství -
pošta - partner

Vzdělóní -

Kultura, církve a sdělovací prostředky -

Tělovýchova a zójmovó činnost -
Bydlení, komunólní služby a územní rozvoj -

Ochrana životního prostředí -
Sociólní péče a pomoc -

Civilní připravenost na krizové stavy -
požárníochrano a lzs -

Státní moc, stótní spróva, samosp. a pol. strany
Finonční operace -

Vrotky a ostatní transfery

Financování rozpočtu celkem - ,

z toho:
Krdtkod ob é fi n a ncov á n í
D l ou hod obé f i n a n covó n í

57 310 000 Kč

46 720 000 Kč
9 300 000 Kč
100 000 Kč

1 J.90 000 Kč

52570 000 Kč

1141,0 000 Kč
7 B20 000 Kč

470 000 Kč
4 100 000 Kč
3 060 000 Kč
8 390 000 Kč
4 20a 000 Kč
3 670 000 Kč

1-00 000 Kč
20 000 Kč

600 000 Kč
7 360 000 Kč
1- 250 a00 Kč

120 000 Kč

- 4740 000 Kč

1 967 000 Kč
- 6 707 000 Kč
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l ng. Kusókovó Miroslava
MUDr, Kusáková ]armila
Miklíčkovó Boženo
Durnovó Ludmila

Hlasovóní: 1j-0-1

Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení části pozemků níže
uvedených vlastníků za cenu 15 Kč/mz s tím, že náklady spojené
s odkupem hradí kupující strana. přesná identifikace výměr a cen částí
popzemků tvoří přílohu č. 3 tohoto usnesení. zastupitelstvo obce
ukládá starostovi podpis kupních smluv.

kočilová Blanka
Goluškovó vlasta
vlachovó Ludmila
Tesařovó Helena

lnemanovó Marie



Hanáček Antonín
Botková Jona
Glacovó věra
Húsek Josef
Halamíčková Marie
kožík František
Přikrylovó Eva
MUDr, Jelénkovó Ludmila
Bezděk Antonín
Bubeník Milon
crlová věra
Dufkovó Marie
Hanókovó Maríe
straka Miroslav
Žajdlíková Marie
JUDr. Jordán Karel
Bursík Daniel
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Zastupitelstvo obce schvaluje nezveřeinit zámér směny pozemku obce
v obdobné výměře a ceně s částmi pozemků pana Jaroslava Beneše

Hlasování: 13-7-1

Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemku obce par. č. 5093/23 o

celkové výměře 2m2 vzniklého novým GP č. 1169-t3/2O17 z pozemku

par. č. 5093/1, v k. ú. Ostrožská Nová Ves za pozemek par. č,5093124 o
celkové výměře 2m2vzniklý novým GP č, 1169-!3l2O!7 z pozemku par.

č. 5093/77 v k. ú. Ostrožská Nová Ves s panem Vlastimilem Strakou,

s tím, že náklady spojené s převodem

nemovitosti hradíobě strany rovným dílem.

Hlasování: 15-0-0

Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemku obce par. č. 5093/25 o
celkové výměře 2 m2 vzniklého novým GP č. 1169 -73/2017 z pozemku
par. č. 5093/1v k. ú. OstroŽská Nová Ves za pozemek par. č.5093126o
celkové výměře 2m2 vzniklý novým GP č. 1169- 1,3l2a!7 z pozemku par.
č, 5093/19 v k. ú. Ostrožská Nová Ves s panem Janem Štětinou

tím, že náklady spojené s převodem
nemovitosti hradíobě strany rovným dílem.

Hlasování: 15-0-0

Zastupitelstvo obce schvaluje nezveřeinit na úřední desce záměr
prodeje pozemku obce par, č. IL56l2 o celkové výměře 4 m'
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V Ostrožské Nové Vsi L4. 12.2017

manželům Marii a Vratislavovi Hřibovým,
cenu 276 Kčlmz bez DPH s tím, že náklady spojené s převodem
nemovitosti hradí kupující a k výsledné ceně bude zákonná sazba DPH
připočtena.

Hlasování: 11-0-5

Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemku obce par. č. 5108/a o

cell<ové výměře 13 m2 Ostrožská Nová Ves za pozemek4547/26v k. ú.

ostrožská Nová Ves výměře ]. ].98 m2, 5083/9 v k. ú. Ostrožská Nová
Ves o výměře 42m2,5083/11v k. ú. Ostrožská Nová Ves výměře 4 m2,

zapsanými na LV č. 3396 pro k, ú. Ostrožská Nová Ves ve vlastnictvíČR,
Řso Čn a dále za pozemky parc. č. 25218 v k, ú. Chylice obce Ostrožská
Nová Ves o výměře 3m2, 252/9 v k. ú. Chylice obce Ostrožská Nová
Ves o výměře ]. m2 a 221Ol3 v k. ú, Chylice obce Ostrožská Nová Ves o
výměře 427 mz zapsanými na LV č, 2195 pro k, ú. Chylice obce
ostrožská Nová ves ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na
Pankráci 546155,14000 Praha 4 s tím, že náklady spojené s převodem
nemovitosti hradí obě smluvní strany stejným dílem.

Hlasovóní: 16-0-0

Zastupitelstvo obce souhlasí v souladu s § 84 odst. 2) písmeno p)

zákona č. 728/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení} od 1. 1, 2018 se
vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členy zastupitelstva
obce:
lng. Tomáš Margetík
PhDr. Vladimír Teťhal
Marek Tvrdoň

Hlasování: 13-0-3

Zastupitelstvo obce bere bez připomínek na vědomí informace
o dílčím přezkoumání hospodaření Obce Ostrožská Nová Ves za první
pololetí 2077.

Zastupitelstvo obce bere bez připomínek na vědomí Výroční zprávu
o činnosti základní školy za rok 20l6l20t7 .

Zastupitelstvo obce bere bez připomínek na vědomí Výročnízprávu
o činnosti mateřské školy za rok2Ot6/20I7.

lng, Pavel Botek
starosta obce

rárérí;c{.n ,/
l ng, Jaroslava Bedřichová

m ístostarostka
ťďffi-%


