Usnesení zastupitelstva obce Ostrov č. 7/2015 ze dne
9. prosince 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Hospodaření obce k 30.11.2015
Rozpočtová opatření
Prodej obecních pozemků p.č. 5482 a p.č. 5085 v k.ú. Ostrov u Lanškrouna
Rozpočtový výhled na r. 2016 – 2018
Neinvestiční příspěvek PO ZŠ a MŠ Ostrov pro rok 2016
Rozpočet na rok 2016
OZV obce Ostrov č. 3/2015 o místních poplatcích
Počet pracovníků zařazených pod Obecním úřadem Ostrov
DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko –
dodatek č. 1 k zakladatelské smlouvě a aktualizované stanovy
zapojení do projektů v rámci svazku
10) Informace, diskuse
2. schvaluje stav financování a čerpání rozpočtu obce k 30.11.2015
3. schvaluje rozpočtovou změnu č. 14/2015
4.
a) schvaluje prodej pozemku p.č. 5085 v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u Lanškrouna,
paní J. M., bytem Ostrov, za podmínek schválených ZO dne 26.9.2013 pro
pozemek určený ke stavbě RD.
b) schvaluje prodej pozemku p.č. 5482, v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u Lanškrouna,
manželům J. a M. N., oba bytem Lanškroun, za cenu 30,- Kč/m2 .
5. schvaluje rozpočtový výhled obce Ostrov na roky 2016-2018.
6. schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku na rok 2016 příspěvkové organizaci ZŠ
a MŠ Ostrov ve výši 600tis., dle návrhu rozpočtu obce Ostrov na rok 2016 Kč.
Poskytnutý příspěvek podléhá finančnímu vypořádání za rok 2016.
7. schvaluje rozpočet obce Ostrov na rok 2016 takto:

Celkové příjmy rozpočtu ve výši
Celkové výdaje rozpočtu ve výši
Zapojení prostředků z minulých let

7 500tis. Kč
17 000tis. Kč
9 500tis. 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 2016. V rámci paragrafů se změna
v jednotlivých položkách výdajů povoluje.
8. schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Ostrov č. 3/2015 o místních poplatcích.
9. stanovuje celkový počet zaměstnanců Obecního úřadu Ostrov dle zákona č. 128/2000
Sb.,§ 102 odst. 2 písm. j),o obcích, v platném znění, s účinností od 01.11.2015, na 2.
10.
a) bere na vědomí „Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí“ Mikroregion
Severo-Lanškrounsko, uzavřenou obcemi Bystřec, Dolní Čermná, Horní
Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Petrovice, Verměřovice a
Výprachtice dne 20. 12. 2012.
projednalo návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku
obcí ze dne 20.12.2012, mezi obcemi Bystřec, Dolní Čermná, Horní Čermná,
Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Petrovice, Verměřovice, Výprachtice a obcí
Ostrov, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je
přistoupení obce Ostrov do Dobrovolného svazku obcí Mikroregion SeveroLanškrounsko s účinností od 1.1.2016, a rozhodlo jeho uzavření schválit
pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku.
schvaluje Stanovy Dobrovolného svazku obcí Mikroregion SeveroLanškrounsko, jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení a jsou přílohou a
součástí Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 20. prosince
2012, ve znění pozdějších dodatků.
pověřuje starostku obce k podpisu těchto Stanov.
pověřuje p. Martu Schipplovou , bytem Ostrov, k zastupování obce
v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko.
b) bere na vědomí informace o probíhajících a plánovaných projektech
Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko a schvaluje
zapojení obce Ostrov do projektů ASPI, Průkazy energetické náročnosti budov,
výběrové řízení na svoz a likvidaci SKO a Telekomunikační služby v rozsahu
obec + zastupitelé.
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