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.

Usnesení zastupitelstva obce Ostrov č. 8/2018 ze dne
20. prosince 2018
Zastupitelstvo obce Ostrov

1. schvaluje program zasedání v tomto znění:
1) Rozpočtové opatření roku 2018
2) Hospodaření obce k 30. 11. 2018
3) Neinvestiční příspěvek PO ZŠ a MŠ Ostrov na rok 2019
4) Rozpočet na rok 2019
5) OZV obce Ostrov č. 1/2018 o místních poplatcích
6) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a o právu stavby – ČEZ Distribuce, a.s.
7) Záměr prodeje obecního pozemku
8) Informace, diskuse
2. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2018
3. schvaluje stav financování a čerpání rozpočtu obce k 30. 11. 2018
4. schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku na rok 2019 příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ
Ostrov, ve výši 600tis., dle návrhu rozpočtu obce Ostrov na rok 2019 Kč. Poskytnutý
příspěvek podléhá finančnímu vypořádání za rok 2019.
5. schvaluje rozpočet obce Ostrov na rok 2019
Celkové příjmy rozpočtu ve výši
Celkové výdaje rozpočtu ve výši
Zapojení prostředků z minulých let

10 567 600,- Kč
34 567 600,- Kč
24 000 000,- 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 2019. 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 obecně závaznou vyhlášku obce Ostrov č. 1/2018 o místních poplatcích
7. souhlasí se zřízením věcného břemene služebnosti týkající se elektrické přípojky název
„Ostrov p.č.5064/1,knn SS200” a schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu číslo: IV-12-

2018293/VB/1A s ČEZ Distribucí, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín a pověřuje
starostku jejím podpisem.
8. schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 132 v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u Lanškrouna.

Štefan Kyčmol
místostarosta

Marta Schipplová
starostka

