Usnesení zastupitelstva obce Ostrov č. 7/2014 ze dne
27. listopadu 2014
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, v platném znění.

Zastupitelstvo obce Ostrov
1. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2014 a schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2014
2. schvaluje stav financování a čerpání rozpočtu obce k 31.10.2014

3.
a) schvaluje prodej pozemku p.č. 5151 v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u Lanškrouna, panu P. H.,
Ostrov, za podmínek schválených ZO dne 26.9.2013 pro pozemek ostatní za cenu 30,-Kč/m2
a za podmínky zřízení věcného břemene – služebnosti práva provozu a údržby obecního
vodovodu
b) schvaluje prodej části pozemku p.č. 5985 v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u Lanškrouna dle
zveřejněného záměru, paní L. M., bytem Tatenice, za podmínek schválených ZO dne
26.9.2013 pro pozemek určený ke stavbě RD.

4. schvaluje záměr pronájmu budovy č.p. 6 včetně st. p. č. 149 v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u
Lanškrouna
5. souhlasí se zřízením věcného břemene a schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2012967/5, Ostrov
5059/1, pí. Kusá-nové OM, nn
6. schvaluje smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 6322 a 6527 v obci Ostrov, k.ú.
Ostrov u Lanškrouna, mezi Obcí Ostrov a J. F., bytem Lanškroun a T. M., bytem Ostrov
7. schvaluje finanční dar Občanskému sdružení BabyBox pro odložené děti – Statim ve, výši 5.000,Kč
8. bere na vědomí návrh vize a prioritních oblastí rozvoje a opatření MAS Lanškrounska bez
připomínek
9. vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, o místních poplatcích
10. bere na vědomí závěry z dílčího přezkoumání hospodaření obce Ostrov k 5.11.2014 bez
připomínek
11. schvaluje smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární
ochraně na výdaje jednotky SDH obce pro rok 2014
12. jmenuje členem školské rady ZŠ a MŠ Ostrov na další volební období Pavla Seiferta
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