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. 5/2018 ze dne
20. září 2018
Zastupitelstvo obce Ostrov
1. schvaluje program zasedání v tomto znění:
1) Rozpočtové opatření roku 2018
2) Hospodaření obce k 31. 8. 2018
3) Změna smlouvy o smlouvě budoucí kupní k pozemku p.č. 5893/1
4) Prodej pozemku p.č. 6064
5) Smlouva o poskytnutí mimořádného příspěvku
6) Žádost o sponzorský dar
7) Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce
8) Informace, diskuse
2. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2018
3. schvaluje stav financování a čerpání rozpočtu obce k 31. 8. 2018.
4. schvaluje změnu smlouvy o souhlasu se zřízením stavby a o budoucí smlouvě o prodeji pozemku
p.č. 5893/1 v obci Ostrov, k.ú Ostrov u Lanškrouna, uzavřené dne 27.7.2017. Změna se týká
smluvní strany oprávněné, kde bude nově pouze L. M., bytem Ostrov.
Zastupitelstvo obce Ostrov pověřuje starostku sepsáním a podpisem dodatku smlouvy.
5. schvaluje prodej pozemku p.č. 6064 o výměře 59 m2, v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u Lanškrouna,
manželům J. a L. P., bytem Ostrov , za cenu 30,-Kč/m2, celkem 1 770,-Kč a za podmínek
schválených ZO dne 26.4.2017 pro prodej obecních pozemků ostatních.
Zastupitelstvo obce Ostrov pověřuje starostku k sepsání a podpisu kupní smlouvy.
6. schvaluje smlouvu o poskytnutí mimořádného příspěvku mezi DSO Mikroregion SeveroLanškrounsko se sídlem Dolní Čermná 76, IČO: 01349341, a obcí Ostrov se sídlem 561 22 Ostrov
285, IČO: 00279315, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je poskytnutí
finančního příspěvku na realizaci projektu „Obnova kulturního bohatství Mikroregionu SeveroLanškrounsko 2018“ ve výši 17 190 Kč, a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
7. schvaluje finanční dar ve výši 10.000,-Kč, K. P., bytem Ostrov.
8. bere na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Ostrov za rok 2018.
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