Usnesení zastupitelstva obce Ostrov č. 6/2017 ze dne
12. prosince 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 30. 11. 2017
3) Neinvestiční příspěvek PO ZŠ a MŠ Ostrov na rok 2018
4) Rozpočet na rok 2018
5) Střednědobý výhled rozpočtu obce Ostrov na roky 2018 – 2020
6) Odměňování zastupitelů od 1.1.2018
7) Prodej obecních pozemků
8) Smlouva o dílo – rekonstrukce povrchu hřiště u ZŠ
9) Vytvoření společného školského obvodu
10) Aktualizace přílohy k OZV 3/2015
11) Informace, diskuse
2. schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2017
3. schvaluje stav financování a čerpání rozpočtu obce k 30. 11. 2017
4. schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku na rok 2018 příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ
Ostrov, ve výši 600tis., dle návrhu rozpočtu obce Ostrov na rok 2018 Kč. Poskytnutý
příspěvek podléhá finančnímu vypořádání za rok 2018.
5. schvaluje rozpočet obce Ostrov na rok 2016 takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši
Celkové výdaje rozpočtu ve výši
Zapojení prostředků z minulých let

10 471 600,- Kč
29 472 000,- Kč
19 000 400,- Kč

Zastupitelstvo obce Ostrov stanovuje, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být
překročen jím stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých
paragrafů schváleného rozpočtu roku 2018. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých

položkách výdajů povoluje, mimo položky 5331 neinvestiční příspěvek PO zřízené obcí.
Schválený rozpočet je nedílnou součástí tohoto usnesení.
6. schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Ostrov na roky 2018 – 2020
7.
a) stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc
v následujících částkách:







místostarosta: 18 454,-.Kč
předseda finančního výboru: 2 757,-. Kč,
člen finančního výboru: 2 298,-. Kč,
předseda kontrolního výboru: 2 100,-Kč
člen kontrolního výboru: 1 600,-Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1 000,- Kč.

Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2018. V případě nástupu náhradníka na
uprázdněný
mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V
případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode
dne zvolení do příslušné funkce.
b) Zastupitelstvo obce Ostrov stanovuje fyzické osobě, která není členem
zastupitelstva obce, za výkon funkce člena výboru odměnu za měsíc ve výši:
1 200,-Kč.
Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2018. V případě budoucích změn v obsazení
funkce člena výboru bude odměna poskytována ode dne zvolení do funkce.
8. Prodej obecních pozemků:
a) schvaluje prodej pozemků p.č. 6050/2 o výměře 69 m2 a pozemku p.č. 6052/2 o
výměře 115 m2, oba v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u Lanškrouna, které vznikly
podělením pozemků p.č. 6050 a p.č. 6052, na základě GP č. 587-56/2017, Ing.
M.S., bytem Ostrov , za cenu 40,-Kč/m2, celkem 7.360,-Kč a za podmínek
schválených ZO dne 26.4.2017 pro prodej obecních pozemků ostatních.
Zastupitelstvo obce Ostrov pověřuje starostku k podpisu smlouvy kupní.
b) schvaluje prodej pozemku p.č. 5948 o výměře 3 137 m2, v obci Ostrov, k.ú.
Ostrov u Lanškrouna, J. M., bytem Lanškroun, za cenu 30.,-Kč/m2, celkem 94
110.,-Kč a za podmínek schválených ZO dne 26.4.2017 pro prodej obecních
pozemků ke stavbě rodinného domu.
Zastupitelstvo obce Ostrov pověřuje starostku k sepsání a podpisu smlouvy o
smlouvě budoucí kupní a smlouvy o právu stavby.

9. schvaluje smlouvu o dílo s firmou 4SOFT, s.r.o., sídlem Krkonošská 625, Tanvald, IČ:
28703324, na akci „ Rekonstrukce povrchu multifunkčního sportoviště u Základní školy
v obci Ostrov”s cenou díla 1 293 908,66 Kč včetně DPH a pověřuje starostku obce
podpisem této smlouvy o dílo.
10.
a) schvaluje dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní
školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr.
Ústí nad Orlicí, IČO: 61234176, pro žáky 5. – 9. ročníku základní školy s místem
trvalého pobytu a v případě cizinců místem pobytu na území obce Ostrov
b) schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se stanoví část společného
školského obvodu základní školy.
11. bere na vědomí aktualizovanou Přílohu k vyhlášce č. 3/2015, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se nemění.

Pavel Seifert
místostarosta

Marta Schipplová
starostka

