Usnesení zastupitelstva obce Ostrov č. 1/2017 ze dne
23. února 2017
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. schvaluje program zasedání v tomto znění:
1) Rozpočtové opatření roku 2016
2) Závěrečný účet obce Ostrov za rok 2016
3) Účetní závěrka obce Ostrov za rok 2016
4) Určení pravomoci k rozpočtovým pravidlům
5) Účetní závěrka PO Základní škola a Mateřská škola Ostrov
6) Příspěvek na narozené dítě v roce 2017
7) Prodej obecních pozemků
8) Zřízení věcného břemene a práva stavby – ČEZ Distribuce a.s.
9) Smlouva o zřízení věcného břemene – GasNet, s.r.o.
10) Smlouva o právu stavby k obecnímu pozemku
11) OZV o volném pohybu psů
12) Spolek Lungta – žádost o projednání možnosti připojení se k mezinárodní kampani „
Vlajka pro Tibet”
13) Žádost o podporu činnosti záchranné stanice – Zelené Vendolí
14) Žádost o opravu místní komunikace
15) Informace, diskuse
2. schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2016
3. schvaluje závěrečný účet obce Ostrov za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad.
4. schvaluje účetní závěrku obce Ostrov sestavenou k 31. 12. 2016.
5.

stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů kompetenci starosty a místostarosty k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření:
a) pokud se jedná o přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy a
výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl
celkových příjmů a výdajů
b) pokud se jedná o zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém takto provedeném rozpočtovém
opatření provedeném v kompetenci starosty nebo místostarosty na nejbližším zasedání
zastupitelstva konaném po schválení tohoto rozpočtového opatření.

6. schvaluje účetní závěrku PO Základní škola a Mateřská škola Ostrov sestavenou k 31. 12. 2016

a schvaluje převod zlepšeného hospodářského výsledku PO ZŠ a MŠ Ostrov za rok 2016 ve
výši 57.598,07 Kč do rezervního fondu PO.
7. schvaluje finanční dar na narozené dítě v roce 2017 ve výši 4.000,-Kč za těchto podmínek –
matka dítěte má v den narození dítěte trvalý pobyt v obci Ostrov a nemá vůči obci Ostrov
žádné pohledávky.
8.
a) schvaluje prodej pozemku p.č. 6024/1 o výměře 4085 m2 v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u
Lanškrouna, J. a K. K., bytem Ostrov , za cenu 30,- Kč/m2
Zastupitelstvo obce Ostrov schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní a smlouvu o právu
stavby k poz. p.č. 6024/1 o výměře 4085 m2 v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u Lanškrouna,mezi
obcí Ostrov a J. a K. K, bytem Ostrov, která je nedílnou součástí tohoto usnesení a pověřuje
starostku obce jejím podpisem
b) schvaluje prodej pozemku p.č. 362/3 o výměře 593 m2 v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u
Lanškrouna, E. a L. D., bytem Ostrov, za cenu 30,- Kč/m2 a za podmínky zřízení věcného
břemene práva údržby obecního vodovodu.
Zastupitelstvo obce Ostrov pověřuje starostku k sepsání a podpisu kupní smlouvy.
c) schvaluje prodej pozemku p.č. 6107 o výměře 1817 m2 v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u
Lanškrouna, P. Ď., bytem Ostrov , za cenu 60,- Kč/m2
Zastupitelstvo obce Ostrov pověřuje starostku k sepsání a podpisu kupní smlouvy.
9. souhlasí se zřízením věcného břemene služebnosti týkající se elektrické přípojky název
„Ostrov 5969, Hanc, RD,svod+SV+knn+SS”
Zastupitelstvo obce Ostrov schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu číslo: IV-12-2015010/VB/3 a pověřuje
starostku jejím podpisem.
10. schvaluje smlouvu o č. 9900090550_1/VB o zřízení věcného břemene na částech pozemků č.
5729 a 5740 v k.ú. Ostrov u Lanškrouna, dle GP 578-286/2016, vztahující se k plynovodní
přípojce k domu č.p. 212, mezi Obcí Ostrov a spol. GasNet , s.r.o, sídlem Klíšská 940/96, Klíše,
400 01 Ústí nad Labem a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
11. schvaluje smlouvu o právu provedení stavby vodovodní přípojky na poz. p.č. 5930 v obci
Ostrov, k.ú. Ostrov u Lanškrouna, mezi Obcí Ostrov a M.S., bytem 561 22 Ostrov .
12. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Ostrov č. 1/2017, kterou se stanovují pravidla pro
volný pohyb psů na veřejném prostranství v obci Ostrov a vymezují prostory pro volné
pobíhání psů.
13. neschvaluje připojení obce Ostrov ke kampani „Vlajka pro Tibet”.
14. neschvaluje finanční podporu ZO ČSOP – Zelené Vendolí.
15. bere na vědomí žádost o opravu místní komunikace.
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