Usnesení zastupitelstva obce Ostrov č. 9/2016 ze dne
7. prosince 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) Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce
2) Hospodaření obce k 30. 11. 2016
3) Rozpočtová opatření
4) Neinvestiční příspěvek PO ZŠ a MŠ Ostrov pro rok 2017
5) Rozpočet na rok 2017
6) Účelová návratná finanční výpomoc pro PO ZŠ a MŠ Ostrov
7) Obecně závazné vyhlášky obce Ostrov
8) Smlouva o právu stavby
9) Prodej traktoru ZETOR
10) Žádost o dotaci na rekonstrukci povrchu hřiště u ZŠ
11) Zpráva o činnosti DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko a CSS
12) Informace, diskuse

2. bere na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Ostrov za rok 2016
3. schvaluje stav financování a čerpání rozpočtu obce k 30. 11. 2016
4. schvaluje rozpočtovou změnu č. 9/2016 a 10/2016
5. schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku na rok 2017 příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ
Ostrov ve výši 620tis., dle návrhu rozpočtu obce Ostrov na rok 2017 Kč. Poskytnutý
příspěvek podléhá finančnímu vypořádání za rok 2017.
6. schvaluje rozpočet obce Ostrov na rok 2016 takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši

7 941 330,- Kč

Celkové výdaje rozpočtu ve výši
Zapojení prostředků z minulých let

21 200 000,- Kč
13 258 670,- 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 2017. 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.
7. projednalo žádost Základní školy a Mateřské školy Ostrov ze dne 30.11.2016, č.j. 81/2016,
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a schvaluje účelovou návratnou finanční
výpomoc PO ZŠ a MŠ Ostrov ve výši 15 866-, Kč na předfinancování projektu MŠ a ZŠ
Ostrov – ŠABLONY, z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, MŠMT na místo
chůvy do MŠ.
Poskytnuté finanční prostředky budou obci vráceny v plné výši neprodleně po obdržení
finančních prostředků od poskytovatele dotace, nejdéle však do 30. 6. 2017.
8. schvaluje smlouvu o právu provedení stavby vodovodní přípojky na poz. p.č. 6052, 5276,
5277/1, 5277/2, 5275 v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u Lanškrouna mezi Obcí Ostrov a M. B.,
bytem Ostrov.
9. schvaluje prodej traktoru ZETOR 7245, SPZ – EOO2553, panu J. M., bytem Česká Třebová,
za cenu 250.000,- Kč. Současně Zastupitelstvo Obce Ostrov schvaluje kupní smlouvu
k prodeji této techniky a pověřuje starostku obce Ostrov jejím podpisem.
10. schvaluje podání žádosti o dotaci do programu MŠMT 133510 Podpora materiálně
technické základny sportu programové financování na rok 2017, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení a jejímž předmětem je rekonstrukce povrchu multifunkčního sportoviště
v obci Ostrov.
11. bere na vědomí zprávu o činnosti DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko a CSS
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