Usnesení zastupitelstva obce Ostrov č. 5/2015 ze dne
24. září 2015

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. Odstoupení od smlouvy o dílo
2. Žádost o bezúplatný převod pozemků od SPÚ
3. Hospodaření obce k 31.8.2015
4. Rozpočtová opatření
5. Prodej pozemků p.č. 5950/3, části 5893 a části 5969 v k.ú. Ostrov u Lanškrouna
6. Záměr prodeje obecních pozemků
7. Záměr pronájmu obecního pozemku
8. Zpráva o uplatňování Územního plánu obce Ostrov
9. Smlouvy o právu provedení stavby
10. Dodatek ke Smlouvě o dílo – oprava komunikací
11. OZV č. 2/2015
12. Informace, diskuse
2. schvaluje žádost obce Ostrov o bezúplatný převod pozemků č. 145/2, 390/4, 1402/8,
5058, 5174, 5283, 5737, 6057, 6100, 6338, 6340 a 6552 vše v k.ú. Ostrov u
Lanškrouna od Státního pozemkového úřadu.
3. schvaluje odstoupení od Smlouvy o dílo uzavřené dne 8. srpna 2014 mezi obcí
Ostrov, sídlem 561 22 Ostrov 285 a Janou Adamovičovou, sídlem V Horkách 947, 289
11 Pečky. Předmětem této smlouvy je oprava vozidla T 138 CAS 32 a pověřuje
starostku realizací všech právních úkonů souvisejících s odstoupením od smlouvy,
zejména vyhotovení příslušných podání, faktické převzetí vozidla a jeho příslušenství,
úhrada nákladů s tímto převzetím spojených, uplatnění těchto nákladů od dodavatele,
které bude muset obec uhradit v případě absence součinnosti dodavatele a jiné kroky
s cílem dostat vozidlo a jeho příslušenství do dispozice obce
4. schvaluje stav financování a čerpání rozpočtu obce k 31.8.2015

5. bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 8/2015 a č. 9/2015 a schvaluje rozpočtovou
změnu č. 10/2015
6.
a) schvaluje prodej horní části pozemku p.č. 5969 v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u
Lanškrouna, panu P. A., bytem 533 71 Dolní Roveň, za podmínek schválených ZO
dne 26.9.2013 pro pozemek určený ke stavbě RD.
b) schvaluje prodej části pozemku p.č. 5893, dle žádosti, v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u
Lanškrouna, Bc. I. B. a Ing. Z. J., oba bytem 560 02 Česká Třebová, za podmínek
schválených ZO dne 26.9.2013 pro pozemek určený ke stavbě RD.
7.
a) schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 6059, p.č. 6060 a st.p.č. 388 v obci
Ostrov, k.ú. Ostrov u Lanškrouna.
b) schvaluje záměr prodeje časti pozemku p.č.5986 v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u
Lanškrouna o výměře cca 3200m2.
8. schvaluje záměr propachtování pozemku č. 1897/1 v obci Dolní Dobrouč, k.ú. Horní
Dobrouč.
9. projednalo a schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu Ostrov za uplynulé
období 08/2011 – 08/2015.
10.
a) schvaluje smlouvu o právu k provedení stavby plynovodní přípojky na poz.
5984 v k.ú. Ostrov u Lanškrouna, mezi obcí Ostrov a p. R. O., bytem
Herbortice, 563 01 Lanškroun s podmínkou, že bude přípojka pod obecní
komunikací provedena protlakem
b) schvaluje smlouvu o právu k provedení stavby vodovodní přípojky na poz.
5068 v k.ú. Ostrov u Lanškrouna, mezi obcí Ostrov a p. M. R., bytem 561 41
Řetová.
11. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5, IČO: 60838744, na akci „Ostrov – rekonstrukce komunikací ”.
12. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, kterou se ruší obecně závazná
vyhláška č. 1/2010 .
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