Usnesení zastupitelstva obce Ostrov č. 5/2017 ze dne
14. listopadu 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) Rozpočtová opatření
2) Hospodaření obce k 31. 10. 2017
3) Prodej obecního pozemku
4) Dohoda o zúžení věcného břemene
5) Smlouva o právu stavby
6) Smlouva o dílo – rekonstrukce povrchu hřiště u ZŠ
7) Projekt „ Modernizace ekonomických informačních systémů orgánu místní
samosprávy a školských zařízení regionu Orlickoústecka”- zapojení PO
8) Informace, diskuse
2.
a) bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2017, 8/2017 a 9/2017
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2017
3. schvaluje stav financování a čerpání rozpočtu obce Ostrov k 31. 10. 2017.
4. schvaluje prodej pozemku p.č. 5969/1 o výměře cca 2327 m2 v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u
Lanškrouna, M. a M. K., bytem Ostrava a Děčín, za cenu 30,-Kč/m2, a za podmínek
schválených ZO dne 26. 4. 2017 pro prodej obecních pozemků ke stavbě rodinného domu.
pověřuje starostku k sepsání a podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy o právu
stavby.
5. schvaluje dohodu o zániku a vzniku věcného břemene mezi obcí Ostrov, sídlem Ostrov 285 a
Ing. V. A., bytem Ústí nad Orlicí, týkající se zúžení VB práva provozu a údržby místního
vodovodu v rozsahu GP č. 591-372/2017 ze dne 9.10.2017 k pozemkům p.č. 5181, p.č. 5185 a
p.č. 5178 v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u Lanškrouna.
6. schvaluje smlouvu o právu provedení stavby vodovodní přípojky na poz. p.č. 6006 v obci
Ostrov, k.ú. Ostrov u Lanškrouna mezi Obcí Ostrov a J. K., bytem Ostrov.

7. schvaluje smlouvu o dílo s firmou SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., sídlem Mostní 5552, 760
01 Zlín, IČ: 25560191 na akci „ Rekonstrukce povrchu multifunkčního sportoviště u Základní
školy v obci Ostrov”s cenou díla 1 250 680,20 Kč včetně DPH a pověřuje starostku obce
podpisem této smlouvy o dílo.
8. schvaluje účast příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ostrov v projektu
„Modernizace ekonomických informačních systémů orgánů místní samosprávy a školských
zařízení regionu Orlickoústecka“ a pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o partnerství a
vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Modernizace ekonomických informačních
systémů orgánů místní samosprávy a školských zařízení regionu Orlickoústecka“.
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