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.

Usnesení zastupitelstva obce Ostrov č. 2/2018 ze dne
28. března 2018
Zastupitelstvo obce Ostrov

1. schvaluje program zasedání v tomto znění:
1) Žádosti provozovatele pohostinství v č.p. 1
2) Hospodaření obce k 28. 2. 2018
3) Prodej obecních pozemků
4) Pronájem obecních pozemků
5) DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko – informace o činnosti, nové stanovy
6) Žádost o finanční podporu Domácí hospicové péče- Oblastní charita Ústí nad Orlicí
7) Žádost o peněžní dar – TJ Sokol Ostrov z.s.
8) Informace, diskuse
2.
a) schvaluje nájemné za pronájem pohostinství v budově č.p. 1 v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u
Lanškrouna ve výši 1.000,-Kč/ měsíc s platností od 1. dubna 2018 a pověřuje starostku
uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícímu k podnikání, uzavřené dne 19. 9.
2016 mezi Evou Bednářovou, bytem Ostrov 110, IČO: 63195585 a Obcí Ostrov.
b) usnesení nebylo přijato
3. bere na vědomí informace o činnosti DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko.
projednalo a schvaluje nové stanovy Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko
a pověřuje starostku k hlasování o přijetí těchto stanov na valné hromadě svazku.
4. schvaluje stav financování a čerpání rozpočtu obce k 28. 2. 2018.
5. schvaluje prodej pozemku p.č. 6012 o výměře 1857 m2 v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u Lanškrouna, L.
B., bytem Lanškroun a Z. M., bytem Dolní Dobrouč , oběma rovným dílem, za cenu 30,-Kč/m2,
celkem za 55.710,-Kč a za podmínek schválených ZO dne 26. 4. 2017 pro prodej obecních pozemků
určených ke stavbě rodinného domu.
Zastupitelstvo obce Ostrov pověřuje starostku k sepsání a podpisu smlouvy o budoucí smlouvě
kupní a smlouvy o právu stavby k tomuto prodeji.
6.
a) schvaluje nájem pozemků p.č. 5332 a p.č. 5330 v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u Lanškrouna
paní E. H., bytem Ostrov, na dobu neurčitou za cenu 1,- Kč za m2/rok a pověřuje starostku
obce uzavřením nájemní smlouvy.

b) schvaluje nájem pozemku p.č. 5644 v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u Lanškrouna paní I. K.,
bytem Ostrov, na dobu neurčitou za cenu 1,- Kč za m2/rok a pověřuje starostku obce
uzavřením nájemní smlouvy.

7.

schvaluje finanční dar Oblastní charitě Ústí nad Orlicí, sídlem Na Kopečku 356, Letohrad ve výši
20.000,-Kč

8.

schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční účelové dotace ve výši 46 460.,-Kč,
uzavřené mezi TJ Sokol Ostrov z.s., sídlem 561 22 Ostrov 274, IČ: 44468776 a obcí Ostrov. Smlouva
je je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejím předmětem je v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb., o obcích, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí v
platném znění, účelové poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojených s celoroční
činností spolku a dalších neinvestičních nákladů spojených s hlavní činností příjemce, pro kterou byl
založen. Jedná se o neinvestiční výdaje roku 2018.
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