Usnesení zastupitelstva obce Ostrov č. 1/2016 ze dne
1. března 2016
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) Záměr prodeje obecních pozemků
2) Žádost o příspěvek na narozené dítě
3) Záměr a podmínky prodeje nemovitosti č.p. 77
4) Oprava hasičského vozu
5) Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ Ostrov za rok 2015
6) Počet pracovníků zařazených pod obecním úřadem
7) Rozpočtová opatření roku 2015
8) Závěrečný účet obce Ostrov za rok 2015
9) Účetní závěrka obce Ostrov za rok 2015
10) Hospodaření obce k 31.1.2016
11) Příspěvek na narozené dítě v roce 2016
12) Nabídka traktoru ke koupi
13) Oprava budovy Konzumu – příspěvek obce
14) Občanská iniciativa ke zvýšení bezpečnosti na autobusových zastávkách
15) Spolek Lungta – žádost o projednání možnosti připojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet”
16) Zpráva o trestné činnosti v obci Ostrov
17) Informace, diskuse
2.
a) schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1461/1 v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u
Lanškrouna a to jako dvě části dle zákresu, který je nedílnou součástí zápisu
b) schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 5948 v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u
Lanškrouna
c) schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 5950/3 v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u
Lanškrouna
d) schvaluje záměr prodeje dolní části pozemku p.č. 5969 v obci Ostrov, k.ú.
Ostrov u Lanškrouna

3. schvaluje finanční dar na narozené dítě M. K., nar. dne XXX, pro žadatelku K. S., bytem
Ostrov XXX, ve výši 4.000,-Kč
4. schvaluje záměr prodeje domu č.p. 77 na st.p.č.138 v obci Ostrov,k.ú. Ostrov u
Lanškrouna a pověřuje starostku obce zveřejněním tohoto záměru na úřední desce.
V záměru bude zveřejněna cena nemovitosti stanovena znaleckým posudkem jako
cena v místě i čase obvyklá a podmínky podání žádostí – v zalepené obálce
s uvedením jména, adresy a telefonním kontaktem žadatele. Obálka bude zřetelně
označena nadpisem „Prodej budovy č.p. 77 v k.ú. Ostrov u Lanškrouna – neotvírat”
Nabídka musí obsahovat přesnou identifikaci žadatele, nemovitosti a nabídkovou
kupní cenu
5. bere na vědomí informace ohledně stavu opravy hasičského vozu a souhlasí se
zadáním zakázky dokončení oprav hasičského vozu firmě Požární technika Komet s.r.o.
dle nabídky v ceně 786.210,-Kč včetně DPH v souladu s čl. 5 Vnitřní směrnice č.
1/2015 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona”
6. schvaluje účetní závěrku PO Základní škola a Mateřská škola Ostrov sestavenou k 31.
12. 2015 a schvaluje převod zlepšeného hospodářského výsledku PO ZŠ a MŠ Ostrov
za rok 2015 ve výši 9.107,76 Kč do rezervního fondu PO
7. stanovuje, dle zákona č. 128/2000 Sb.,§ 102 odst. 2 písm. j),o obcích, v platném znění,
celkový počet zaměstnanců Obecního úřadu Ostrov, s účinností od 01. 4. 2016, na 3
8. bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 15/2015 a schvaluje rozpočtovou změnu
16/2015
9. schvaluje závěrečný účet obce Ostrov za rok 2015 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad
10. schvaluje účetní závěrku obce Ostrov sestavenou k 31. 12. 2015
11. schvaluje stav financování a čerpání rozpočtu obce k 31. 1. 2016
12. schvaluje finanční dar na narozené dítě v roce 2016 ve výši 4.000,-Kč za stejných
podmínek jak v minulých letech
13. souhlasí s nabídkou pana J.N. a schvaluje odkoupení traktoru New Holland TL 100A
s čelním nakladačem, rok výroby 2006 za cenu 750.000,-Kč bez DPH, tedy za
konečnou cenu 907 500,- Kč včetně DPH
14.
a) souhlasí s poskytnutím dotace obchodnímu družstvu Konzum Ústí nad Orlicí
ve výši 1.000.000,- Kč na vybudování prostor pro poskytování poštovních
služeb a na zlepšení technického vybavení a celkového vzhledu prodejny č.
190 Ostrov jednorázově v roce 2016

b) schvaluje záměr pronajmout budovu č.p. 74, která je součástí st. p.č. 288
v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u Lanškrouna po dobu rekonstrukce prodejny
Konzum v Ostrově
15. bere na vědomí návrh občanské iniciativy ke zvýšení bezpečnosti na autobusových
zastávkách a nesouhlasí s umístěním dopravního značení snižující rychlost kolem
autobusových zastávek na 30,-Km/h
16. neschvaluje připojení obce Ostrov ke kampani „Vlajka pro Tibet”
17. bere na vědomí zprávu o trestné činnosti v obci Ostrov za rok 2015
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