Usnesení zastupitelstva obce Ostrov č. 2/2017 ze dne
26. dubna 2017
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) Rozpočtové změny roku 2017
2) Změna čísla položky rozpočtové skladby
3) Hospodaření obce k 31. 3. 2017
4) Pronájem bytu v domě č.p.75
5) Smlouva o podmínkách k provedení stavby
6) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a o právu stavby – ČEZ Distribuce, a.s.
7) Smlouva o zřízení věcného břemene k obecním pozemkům
8) Podmínky prodeje obecních pozemků – zjištění ceny
9) Záměr prodeje obecního pozemku
10) Žádost o finanční dar – Svaz tělesně postižených Lanškroun
11) Žádost o finanční dar – Motobanda Lanškrounska z.s.
12) Nabídka kulturní akce – putovní kino
13) Informace, diskuse
2. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2017,2/2017 a 3/2017
3. bere na vědomí změnu čísla položky rozpočtové skladby dle záznamu č.j. OS 169/2017, který
je nedílnou součástí tohoto usnesení.
4. schvaluje stav financování a čerpání rozpočtu obce Ostrov k 31. 3. 2017.
5. schvaluje nájem bytu č. 2 v bytovém domě č.p. 75 v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u Lanškrouna M.
P., bytem Podlesí.
6. schvaluje smlouvu o podmínkách provedení stavby mezi Obcí Ostrov a Pardubickým krajem,
IČ: 70892822, sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice.
7. schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV-12-2015608/VB/1a, Ostrov 5650, Netušil, RD,SV+knn+SS100 mezi Obcí Ostrov a
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín
8. schvaluje smlouvu o služebnosti inženýrské sítě, vodovodní přípojky, mezi obcí Ostrov, Ing. V.
A., bytem Ústí nad Orlicí a F. B., bytem Počátky , Seč.
9. schvaluje podmínky prodeje obecních pozemků takto:
a) Pozemky určené ke stavbě rodinného domu
 Prodejní cena bude stanovena na základě znaleckého posudku hrazeného

kupujícím.
 Po schválení prodeje ZO bude sepsána smlouva o smlouvě budoucí kupní.
 Smlouva bude podepsána nejpozději do 1 měsíce od schválení prodeje ZO.
Ve smlouvě bude stanoven termín zahájení a dokončení stavby.
Kupní smlouva bude uzavřena nejdříve po zhotovení základové desky domu a
nejpozději do 3 měsíců od vydání souhlasu s užíváním stavby, respektive
kolaudačního rozhodnutí.
 Nabyvatel zajistí kupní smlouvu, podání návrhu na vklad, případně geodetické
oddělení části pozemku
b) Pozemky ostatní
 Prodejní cena bude stanovena na základě znaleckého posudku hrazeného
kupujícím
 Po schválení ZO bude sepsána smlouva kupní
 Smlouva bude podepsána nejpozději do 3 měsíce od schválení prodeje ZO.
 Nabyvatel zajistí kupní smlouvu, podání návrhu na vklad, případně geodetické
oddělení části pozemku
10. schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 5097 v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u Lanškrouna.
11. schvaluje finanční dar Svazu tělesně postižených v ČR, z.s., Místní organizaci Lanškroun ve výši
3.000,-Kč
12. neschvaluje finanční dar Motobandě Lanškrounska, z.s., sídlem nám. J. M. Marků 47,
Lanškroun.
13. bere na vědomí nabídku firmy TSProduktion.cz a neschvaluje pořádání kulturní akce „Letní
kino”.
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