Usnesení zastupitelstva obce Ostrov č. 4/2017 ze dne
19. září 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
2) Hospodaření obce k 31. 8. 2017
3) Prodej obecních pozemků
4) Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení VB a o právu stavby – ČEZ Distribuce, a.s.
5) Projekt „ Modernizace ekonomických informačních systémů orgánu místní
samosprávy a školských zařízení regionu Orlickoústecka”
6) Žádost o finanční dar – Audiohelp z.s.
7) Žádost o finanční dar – Oblastní charita Ústí nad Orlicí
8) Smlouva o dílo – Oprava komunikací
9) Smlouva o poskytnutí mimořádného příspěvku
10) Podání žádosti o dotaci z POV
11) Informace, diskuse
2. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2017
3. schvaluje stav financování a čerpání rozpočtu obce Ostrov k 31. 8. 2017.
4.
a)

schvaluje prodej části pozemku p.č. 5986/2 o výměře 3076 m2 v obci Ostrov, k.ú. Ostrov
u Lanškrouna, který vznikl podělením pozemku p.č. 5986, na základě GP č. 571-1/2016,O.
a K. F., bytem Lanškroun, za cenu 81,-Kč/m2, celkem 249.156,-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 části pozemku p.č. 5097 o výměře cca 16 m2 v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u
Lanškrouna, panu P. P., bytem, Lanškroun, za cenu 30,-Kč/m2, a za podmínek
schválených ZO dne 26. 4. 2017 pro prodej obecních pozemků ostatních.
pověřuje starostku k sepsání a podpisu kupní smlouvy.

5.
a) souhlasí se zřízením věcného břemene-služebnosti a schvaluje smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-122015858/VB/1, Ostrov 5989,Fait,RD,svod+knn+SS100, mezi Obcí Ostrov a ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín
b) souhlasí se zřízením věcného břemene-služebnosti a schvaluje smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-122016317/VB/02, Ostrov 6024/1, Kalousek,RD,svod.zem.kab., mezi Obcí Ostrov a ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín
6. schvaluje účast obce v projektu „Modernizace ekonomických informačních systémů orgánů
místní samosprávy a školských zařízení regionu Orlickoústecka“ a pověřuje starostu obce k
podpisu Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu
„Modernizace ekonomických informačních systémů orgánů místní samosprávy a školských
zařízení regionu Orlickoústecka“.
7. schvaluje finanční dar spolku AUDIOHELP z.s. ve výši 2.000,-Kč
8. schvaluje finanční dar Oblastní charitě Ústí nad Orlicí, sídlem Na Kopečku 356, Letohrad ve
výši 20.000,-Kč
9. schvaluje smlouvu o dílo s firmou STRABAG a.s., sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ:
60838744, na akci „ Oprava MK v obci Ostrov” s cenou díla 1 865 303,- Kč včetně DPH a
pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy o dílo po uplynutí lhůty pro podání námitek.
10. schvaluje smlouvu o poskytnutí mimořádného příspěvku mezi DSO Mikroregion SeveroLanškrounsko se sídlem Dolní Čermná 76, IČO: 01349341, a obcí Ostrov se sídlem 561 22
Ostrov 285, IČO: 00279315, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je
poskytnutí finančního příspěvku na realizaci projektu „Obnova kulturního bohatství
Mikroregionu Severo-Lanškrounsko 2017“ ve výši 45 030 Kč, a pověřuje starostku obce jejím
podpisem
11. bere na vědomí informace k vyhlášené výzvě v Programu obnovy venkova Pardubického
kraje na rok 2018.
schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje na rok
2018, jejíž předmětem bude Oprava střechy na budově obecního úřadu
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