Usnesení zastupitelstva obce Ostrov č. 3/2016 ze dne
15. června 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) Rozpočtová opatření
2) Hospodaření obce
3) Prodej obecních pozemků
4) Smlouva o poskytnutí dotace z POV
5) Záměr prodeje obecního traktoru Zetor
6) Finanční dar pro prvňáčky
7) Žádost o finanční dar – Svez tělesně postižených Lanškroun
8) Žádost o finanční dar – Audiohelp z.s.
9) Záměr prodeje obecního pozemku
10) Prodej domu č.p. 77 pomocí realitní společnosti
11) Nabídka EKO KOMu na převzetí sběrné sítě na tříděný odpad
12) Informace, diskuse

2. bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 3/2016 a 4/2016
3. schvaluje stav financování a čerpání rozpočtu obce k 31. 5. 2016.
4.
a) schvaluje prodej části pozemku p.č. 5989 o výměře cca 1530 m2 v obci
Ostrov, k.ú. Ostrov u Lanškrouna, L. F., nar.5. 7. 1988, bytem 561 22 Ostrov
255, za podmínek schválených ZO dne 26. 9. 2013, pro pozemek určený ke
stavbě RD.
b) schvaluje prodej stavebního pozemku p.č. 132 o výměře 104 m2 v obci
Ostrov, k.ú. Ostrov u Lanškrouna, F. a V. F., bytem Na Vyhlídce 591, Jablonné
nad Orlicí, za podmínek schválených ZO dne 26. 9. 2013, pro pozemek určený
ke stavbě RD.
c) schvaluje prodej jedné části pozemku p.č. 5064 o výměře cca 2428 m2 v obci
Ostrov, k.ú. Ostrov u Lanškrouna, J. P., bytem U jeslí 577, Lanškroun za

podmínek schválených ZO dne 26. 9. 2013, pro pozemek určený ke stavbě RD.
schvaluje prodej druhé části pozemku p.č. 5064 o výměře cca 400m2 M. V.,
bytem Ostrov 136, jako pozemek ostatní za cenu 30,-Kč /m2.
d) schvaluje prodej pozemku p.č. 374/1 v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u Lanškrouna,
J. K. a K. S., oba bytem 561 22 Ostrov 119, za podmínek schválených ZO dne
26. 9. 2013 pro pozemek určený ke stavbě RD.
5. schvaluje smlouvu, ev.č. OŽPZ/16/22233, mezi obcí Ostrov a Pardubickým krajem, o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci POV na akci „ Oprava fasády Základní
školy” ve výši 100 000,-Kč a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
6. schvaluje záměr prodeje obecního traktoru typ Zetor 7245 s čelním nakladačem.
Podmínky prodeje: Prodej proběhne obálkovou metodou, lhůta pro podání nabídek
bude min. 15 dní od zveřejnění záměru prodeje, kupující bude stanoven na základě
nejvyšší nabídkové ceny, minimální požadovaná cena je 250 000,-Kč.
7. schvaluje finanční dar ve výši 2 000,- Kč na dítě, které bude k 30.9.2016 žákem I.
ročníku ZŠ Ostrov.
8. schvaluje finanční dar Svazu tělesně postižených v České republice, z.s., Místní
organizaci Lanškroun, sídlem Hradební, 563 01 Lanškroun ve výš 2.500,-Kč
9. schvaluje finanční dar spolku AUDIOHELP z.s. ve výši 2.000,-Kč
10. schvaluje smlouvu o poskytování realitních služeb s firmou ICEREALITY s.r.o. sídlem
Koželužská 240/3, Hradec Králové, IČ: 04143868, na zajištění činností směřujících ke
zprostředkování prodeje domu č.p. 77 na st.p.č. 138 v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u
Lanškrouna a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
11. bere na vědomí nabídku společnosti EKO Kom a.s. a schvaluje zapojení se do
„projektu rozvoje sběrné sítě” na tříděný odpad.

Pavel Seifert
místostarosta

Marta Schipplová
starostka

