Usnesení z XV. zasedání Zastupitelstva městyse
Ostrov u Macochy konaného dne 17.12.2009

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu XV. zasedání
Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy pana Jaroslava Sedláka a paní Mgr. Jarmilu Krbečkovou,
sčítatele hlasů pana Milana Keprta a zapisovatelku Annu Ševčíkovou
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy:
1. Zahájení
-

přivítání nového ředitele ZŠ a MŠ Mgr. Karla Hasoně

-

určení ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů

2. Zpsáva o činnosti Rady městyse
3. Projednání návrhu rozpočtových změn na rok 2009
4. Prodej pozemku a části pozemku ve vlastnictví obce
-

a) pozemek p. č. 1/14, zastavěná plocha

-

b) část pozemku p. č. 354/1, ostatní plochy

5. Projednání obecně závazné vyhlášky obce k poplatku za likvidaci komunáních odpadů
6. Projednání záměru vybudování objektu s 9-ti podporovanými byty pro seniory
7. Projednání a schávlení rozpočtového provizoria na rok 2010 a rozpočtového výhledu
8. Různé
-

projednání záměru firmy ZILE a.s. Přerov k vybudování fotovoltaické elektrárny na
katastru obce

-

informace z práce komisí a výborů, všeobecná rozprava

-

ČOV – VAK, zjištění nepovoleného vypouštění odpadních vod

-

Triáda – spisová služba

-

náměty a připomínky občanů

Usnesení č.3
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy bere na vědomí zprávu o činnosti rady městyse od
posledního zasedání ZM dne 24.9.2009.
Usnesení č. 4
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2009. Dodatečně schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2009,
projednané na ZM dne 25. 6. 2009.
Usnesení č. 5
ZM schvaluje uzavření smlouvy na prodej pozemku p. č.st. 1/14 o výměře 871 m2 . Smlouva bude
obsahovat zřízení věcného břemene ve prospěch obce. Kupující umožní bezúplnatý přístup a
možnost provádění běžných oprav a údržby kanalizace, která vede přes uvedený pozemek.

Usnesení č. 6
Smlouva o prodeji pozemku p. č. st. 1/14 bude obsahovat rovněž projednání o předkupním právu
obce.
Usnesení č. 7
Návrh stanovení ceny pozemku nebyl přijat
Usnesení č. 8
Městys zadá provedení znaleckého posudku, bude informovat potenciálního kupce a otázka ceny
pozemku bude projednána v příštím zastupitelstvu.
Usnesení č. 9
ZM souhlasí s tím, aby starosta v pracovním pořádku vyžádal vypracování znaleckého posudku na
pozemek pod objektem, dále cenu věcného břemene, které by bylo zřizováno současně s prodejem
pozemku.
Usnesení č. 10
ZM stahuje bod č. 4b) z programu a vrátí se k němu ode dneška za čtvrt roku.
Usnesení č. 11
ZM bere na vědomí informaci o vývoji nákladů na provoz systému shromažďování, sběru,
přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2009. Sazba poplatku pro
poplatníka dle Obecně závazné vyhlášky městyse Ostrov u Macochy č. 1/2004 ve znění čl 1. obecně
závazné vyhlášky městyse č. 1/2008 zůstává pro rok 2010 beze změn. Čl. 2 OZV městyse k
osvobození od poplatku zústává pro rok 2010 beze změn.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje záměr výstavby Podporovaných bytů v roce 2010, za předpokladu získání dotace
MMR a hypotečního úvěru pro spolufinancování projektu. Ukládá RM a starostovi městyse zajistit
přípravu podkladů pro žádost a poskytnutí dotace a úvěrových prostředků a zajistit stavební
připravenost.
V rámci průzkumu zájmu občanů o ubytování v objektu podporovaných bytů upřesnit kriteria pro
výběr uchazečů podle příslušné legislativy, v termínu do zahájení výstavby.
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2010. Zabezpečeny budou –
nezbytně nutné výdaje zabezpečující chod obce, dále výdaje na krytí schválených rozvojových
programů dle plánu a uzavřených dodavatelsko – odběratelských smluv. Výdaje budou kryty
přebytkem hospodaření roku 2009 a předchozích let, dále daňovými a jinými příjmy v jednotlivých
měsících.
Usnesení č. 14
ZM bere na vědomí rozpočtový výhled na rok 2010 a další. Ukládá RM průběžně zapracovat do
rozpočtového výhledu změny reflektující vývoj daňové výtěžnosti, realizaci schválených
rozvojových projektů, zapojování případně zastupitelstvem přijatých úvěrových zdrojů.
Usnesení č. 15
ZM k žádostti o projednání záměru firmy ZILE a.s. Přerov nesouhlasí s využitím ploch „V2“
určených v územním plánu obce k výrobě a podnikání pro výstavbu fotovoltaické elektrárny.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo obce Městys Ostrov u Macochy:
1. bere na vědomí aktuální stav informatizace obecního úřadu. Obecní úřad využívá informační
systém MUNIS pro vedení agend úřadu
2. vyslovuje zájem o zajištění licence plné verze Elektronické spisové služby MUNIS
prostřednictvím ORP Blansko v souladu s podmínkami Výzvy předkládání žádostí o
finanční podporu v rámci IOP na rozvoj služeb eGovernmentu v obcích vyhlášené dne
27.10.2009 s tím, že tato licence spisové služby bude provozována na vlasních technických
prostředcích obce
3. pověřuje starostu sdělením tohoto usnesení příslušné obci s rozšířenou působností a
zjištěním, zda bude žádost o dotaci v rámci této výzvy podávat.

--------------------------------------------------starosta

---------------------------------------------místostarosta

