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. 3/2018 ze dne
3. května 2018
Zastupitelstvo obce Ostrov
1. schvaluje program zasedání v tomto znění:
1) Rozpočtové opatření roku 2018
2) Hospodaření obce k 31. 3. 2018
3) Prodej obecního pozemku
4) Záměr prodeje obecního pozemku
5) Dodatek smlouvy o dílo – Oprava místních komunikací
6) Zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s.
7) Pronájem a úplatný převod pozemku od SPÚ
8) Žádost provozovatele pohostinství v č.p. 1
9) Informace, diskuse
2. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2018
3. schvaluje stav financování a čerpání rozpočtu obce k 31. 3. 2018.
4. schvaluje prodej pozemku p.č. 5473 o výměře 223 m2, v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u Lanškrouna,
panu J. P., bytem Ostrov , za cenu 30,-Kč/m2, celkem 6.690,-Kč a za podmínek schválených ZO dne
26.4.2017 pro prodej obecních pozemků ostatních.
Zastupitelstvo obce Ostrov pověřuje starostku k podpisu smlouvy kupní.
5. schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 6064 v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u Lanškrouna.
6.

schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
5, IČO: 60838744, na akci „Oprava MK v obci Ostrov ”.

7. souhlasí se zřízením věcného břemene specifikovaného ve smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodě o umístění stavby č. IV-12-2017179/VB/3, Ostrov 6350,
Vacek,RD,svod+knn+SS100 a souhlasí s uzavřením této smlouvy mezi Obcí Ostrov a ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín
8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy se SPÚ na pozemek p.č. 343/3 a současně schvaluje podání
žádosti o úplatný převod pozemku p.č. 343/3 v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u Lanškrouna od SPÚ.
9. schvaluje spolupodílet se na pořádání řemeslné poutě ve dnech 3. a 4. 8. 2018 formou přímé
úhrady volně přístupných atrakcí pro děti, strašidelného muzea s vyprávěním, divadla pro dospělé
z Poštejna, Loutkové pohádky pro děti a šermířského vystoupení do max. výše 41.790,-Kč
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