Usnesení zastupitelstva obce Ostrov č. 3/2017 ze dne
28. června 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) Rozpočtová opatření roku 2017
2) Hospodaření obce k 31. 5. 2017
3) Záměr prodeje obecních pozemků
4) Prodej obecních pozemků
5) Smlouva o poskytnutí dotace z POV
6) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a o právu stavby – ČEZ Distribuce, a.s.
7) Smlouva o právu k provedení stavby
8) Žádost o finanční dar – Linka bezpečí, z.s.
9) Finanční dar pro prvňáčky
10) Zrušení směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
11) Informace, diskuse

2. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2017 a 5/2017
3. schvaluje stav financování a čerpání rozpočtu obce Ostrov k 31. 5. 2017.
4. schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 6052 a 6050 v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u
Lanškrouna, dle přiloženého zákresu.
5.
a) schvaluje prodej pozemku p.č. 5893 /1 o výměře 3653 m2 v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u
Lanškrouna, který vznikl podělením pozemku p.č. 5893, na základě GP č. 564-169/2015,
L. M. a T. T., oba bytem Ostrov, za cenu 30,-Kč/m2, celkem 109.590,-Kč a za podmínek
schválených ZO dne 26.4.2017 pro prodej obecních pozemků určených ke stavbě
rodinného domu.
pověřuje starostku k sepsání a podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní a smlouvy o
právu stavby k tomuto prodeji.
b) schvaluje prodej pozemku p.č. 5985 /2 o výměře 2421 m2 v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u
Lanškrouna, který vznikl podělením pozemku p.č. 5985, na základě GP č. 571-1/2016, J.

S., bytem Ostrov , za cenu 30,-Kč/m2, celkem 72.630,-Kč a za podmínek schválených ZO
dne 26.4.2017 pro prodej obecních pozemků určených ke stavbě rodinného domu.
pověřuje starostku k sepsání a podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní a smlouvy o
právu stavby k tomuto prodeji.

6. schvaluje smlouvu, ev.č. OŽPZ/17/22486, mezi obcí Ostrov a Pardubickým krajem, o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci POV na akci „ Oprava autobusových zastávek”
ve výši 100 000,-Kč a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
7. schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IP-12-2008827/VB/1, Ostrov 5985, p. Žďárek,RD,nový SP 200 mezi Obcí Ostrov a ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín
8.
a) schvaluje smlouvu o právu provedení stavby vodovodní přípojky na poz. p.č. 6050 v obci
Ostrov, k.ú. Ostrov u Lanškrouna mezi Obcí Ostrov a Ing. M.S., bytem Ostrov .
b) schvaluje smlouvu o právu provedení stavby vodovodní přípojky na poz. p.č. 5089 v obci
Ostrov, k.ú. Ostrov u Lanškrouna, mezi Obcí Ostrov a p. M. Ž., bytem Lanškroun.
9.

schvaluje finanční dar Lince bezpečí z.s., sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8, ve výši 1.000,-Kč.

10. schvaluje finanční dar ve výši 2 000,- Kč na dítě, které bude k 30.9.2017 žákem I. ročníku ZŠ
Ostrov.
11. ruší Vnitřní směrnici č. 1/2015 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo
režim zákona s platností od 29. 6. 2017.
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