Usnesení zastupitelstva obce Ostrov č. 1/2018 ze dne
28. února 2018
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) Žádosti provozovatele pohostinství v č.p. 1
2) Záměr využití nebo prodeje budovy č.p. 6
3) Rozpočtové opatření roku 2017
4) Závěrečný účet obce Ostrov za rok 2017
5) Účetní závěrka obce Ostrov za rok 2017
6) Účetní závěrka PO Základní škola a Mateřská škola Ostrov za rok 2017
7) Rozpočtové opatření roku 2018
8) Příspěvek na narozené dítě v roce 2018
9) Finanční dar pro členy volební komise
10) Smlouva o právu stavby
11) Záměr prodeje obecních pozemků
12) Prodej obecních pozemků
13) Záměr pronájmu obecních pozemků
14) Smlouva o zřízení věcného břemene
15) Spolek Lungta – žádost o projednání možnosti připojení se k mezinárodní kampani
„ Vlajka pro Tibet”
16) Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství – Česká asociace
odpadového hospodářství
17) Informace, diskuse
2. bere na vědomí žádosti paní B. a souhlasí se snížením ceny za nájem pohostinství
v budově č.p. 1 na 1.000,-Kč/ měsíc a pověřuje starostku obce zveřejněním záměru
pronájmu pohostinství za nižší cenu.
Ostatní body žádostí se odkládají na další zasedání zastupitelstva.
3. neschvaluje záměr prodeje pozemku st. č. 149 a budovy č.p. 6 v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u
Lanškrouna.
4. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2018
5. schvaluje závěrečný účet obce Ostrov za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad.

6. schvaluje účetní závěrku obce Ostrov sestavenou k 31. 12. 2017.
7. schvaluje účetní závěrku PO Základní škola a Mateřská škola Ostrov sestavenou k 31. 12.
2017 a schvaluje převod zlepšeného hospodářského výsledku PO ZŠ a MŠ Ostrov za rok
2017 ve výši 10 457,64 Kč Kč do rezervního fondu PO.
8. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2018.
9. schvaluje finanční dar na narozené dítě v roce 2018 ve výši 4.000,-Kč za těchto podmínek
– matka dítěte má v den narození dítěte trvalý pobyt v obci Ostrov a nemá vůči obci
Ostrov žádné pohledávky.
10. schvaluje finanční dar ve výši 500,-Kč na osobu, pro členy volební komise prezidentských
voleb, M. F., bytem Rudoltice a A. M., bytem Ostrov .
11. schvaluje smlouvu o právu provedení stavby plynovodní přípojky na poz. p.č. 3455 v obci
Ostrov, k.ú. Ostrov u Lanškrouna, mezi Obcí Ostrov a D. R., bytem 561 25 Rudoltice.
12. Záměr prodeje obecních pozemků:
a) schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 6012 v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u
Lanškrouna ke stavbě rodinného domu.
b) schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 5473 a z důvodu plánované rekonstrukce
komunikace neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 5475 dle přiloženého
zákresu, v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u Lanškrouna
13. schvaluje prodej pozemku p.č. 5950/3 o výměře 1 756 m2, v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u
Lanškrouna, K. V., bytem Ostrov , rok narození XXXX, za cenu 30,-Kč/m2, celkem 52 680,Kč a za podmínek schválených ZO dne 26.4.2017 pro prodej obecních pozemků ke stavbě
rodinného domu.
14. schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 5332 - TTP, p.č. 5330 - TTP a p.č. 5644 – zahrada,
v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u Lanškrouna
15. schvaluje smlouvu o služebnosti inženýrské sítě, vodovodní přípojky, mezi Obcí Ostrov a
Ing. M. Ž., bytem 540 01 Trutnov.
16. neschvaluje připojení obce Ostrov ke kampani „Vlajka pro Tibet”.
17. bere na vědomí společný dopis České asociace odpadového hospodářství, Spolku veřejně
prospěšných služeb a Sdružení komunálních služeb k účelovému pozměňovacímu návrhu
zákona o odpadech.
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