Usnesení z XVI. zasedání Zastupitelstva městyse
Ostrov u Macochy konaného dne 25.3.2010
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy:
1.
Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů
2.
Informace z jednání rady městyse
3.
Projednání výsledků inventarizace majetku r.2009, vyřazení majetku
4.
Projednání a schválení rozpočtu městyse 2010
5.
Projednání a schválení návrhu smlouvy o účasti městyse na financování stavby
přivaděče vody, žádost o poskytnutí úvěru
6.
Projednání návrhu usnesení zastupitelstva k návrhu změn územního plánu v
lokalitách
- Vintoky II – skládka výkopku na končinách /R3/ – pro bytovou výstavbu
- žadatel p. Svoboda – rozšíření ploch /B1/ - pro bytovou výstabu
- rozšíření ploch /O8/- pro občanskou vybavenost / výstavba vstupu do
jeskyně Císařská, koupací biotop, nemovitosti skupiny Plánivy/.Finacování
změny územního plánu.
7.
Různé
−
pronájem části pozemku parcela č. 1734/1,
−
prodej části pozemku 354/1, plocha cca 48 m2
−
prodej části pozemku 354/1, plocha cca 252 m2
−
prodej pozemku st. 1/14, plocha 871 m2
−
prodej části pozemku 354/1, plocha cca 50 m2
−
návrh usnesení: objekt místní fary – součást historicky významného a
kulturního dědictví obce
−
doplnění Zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Ostrov u M.
−
připomínky a podněty zastupitelů a občanů
8.

Závěr

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu XVI. zasedání
Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy pana Zdeňka Vašíčka a pana ing. Libora Vaňka, sčítatele
hlasů pana Jaroslava Sedláka a zapisovatelku Annu Ševčíkovou.
Usnesení č. 3
ZM bere na vědomí informaci o provedené inventuře majetku obce za r. 2009 a souhlasí s
vyřazením majetku dle předloženého návrhu – viz příloha č. 3.
Usnesení č. 4
ZM schvaluje návrh rozpočtu na rok 2010, s tím, že se rozdělí paragraf 5512 Sbor dobrovolných
hasičů na Jednotku požární ochrany a na činnost zájmové organizace SDH. Paragraf 8115 bude
přeformulován následovně: Zapojení přebytků minulých let spolu s výší přijatých úvěrů a půjček.
Usnesení č. 5
ZM schvaluje smlouvu o účasti městyse na financování stavby přivaděče vody KotvrdoviceOstrov, jejímž investorem je Svazek vodovodů a kanalizací ve výši 4.221 tis. Kč.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo městyse schvaluje pořízení změny ÚP - rozšíření ploch bydlení v lokalitě Vintoky.
Nesouhlasí s redukcí již ÚP vymezených návrhových ploch bydlení, kde je jejich současné využití
omezeno četností vlastnických práv k pozemkům. Součástí řešení Změny bude prověření návrhu
místní obslužné komunikace v místě stávající účelové komunikace k areálu Macochy, dále umístění
plochy pro sport a rekreaci.
Zastupitelstvo městyse souhlasí s provedením změny ÚP v místní části Sadová žadatele p. Josefa
Svobody č.p.454, za předpokladu doplnění posouzení návhu této změny a vyjádření od příslušných
dotčených orgánů - odboru životního prostředí a Správy CHKO Moravký kras.
Zastupitelstvo městyse schvaluje pořízení změny Územního plánu obce Ostrov u Macochy, týkající
se rozšíření návrhových ploch občanské vybavenosti O 8 a návrhu ploch koupacího biotopu. V
souvislosti s přízením této změny bude prověřeno funkční využití provozního objektu a pozemku
České speleologické skupiny ZO-6-19 Plánivy.
Zastupitelstvo souhlasí se zařazením nákladů na změny územího plánu obce k financování.
Usnesení č. 7
ZM souhlasí s pronájmem pozemku části pozemku p.č. 1734/1se zájemcem a sjednáním nájemní
smlouvy, za podmínek stávající nájemní smlouvy s předchůdcem.
Usnesení č. 8
ZM souhlasí s odprodejem části pozemku 354/1 v rozsahu dle požadavku žadatelů.
Usnesení č. 9
Návrh ceny – 40 Kč za 1 m2..
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 354/1 za cenu 40,- Kč za 1 m2..
Usnesení č. 10
ZM souhlasí s odprodejem části pozemku 354/1 v šíři 2 m od stávající hranice pozemku p.č.354/127
v délce stavebního pozemku p.č. 354/127.
Usnesení č. 11
Návrh ceny – 100 Kč za 1 m2.
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 354/1, vedle parcely 354/127 za cenu 100,- Kč
za 1 m2..
Usnesení č. 12
Návrh ceny:
• 100 Kč za 1 m2
•

40 Kč za 1 m2

Hlasování: pro - 2, proti - 8, zdržel se – 1
Hlasování: pro - 8, proti - 1, zdržel se – 2

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku st. 1/14 za cenu 40,- Kč za 1 m2.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 354/1 vedle garáže na parcele č. st. 364 v rozsahu do 50
m2, za předpokladu zachování průjezdnosti před garáží a za předpokladu možnosti rozšíření
stávající komunikace.

Usnesení č. 14
Návrh ceny – 40 Kč za 1 m2.
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 354/1 vedle garáže na parcele st. 364 za cenu
40,- Kč za 1 m2.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje zařazení objektů místního kostela sv. Maří Magdalény, hřbitova, fary a přilehlých
objektů jako součástí kulturího a historického dědictví obce.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje doplnění Zřizovací listiny Základní a Mateřské školy Ostrov u Macochy ve znění:
Článek b)
Název, sídlo, místo výkonu činností a identifikační číslo příspěvkové organizace
Místo výkonu činností:
Ostrov u Macochy č. p. 363, 679 14
Krasová č.p. 43, 679 06
Usnesení č. 17
ZM dává řediteli školy Mgr. Karlu Hasoňovi plnou podporu pro získávání žáků do učebního
procesu ZŠ a MŠ Ostrov. V případě zániku speciální školy při DL zajistit výuku ZŠ v prostorách
školy, buď začleněním zdravotně znevýhodněných dětí do jednotlivých tříd, nebo formou vytvoření
speciální třídy pro zdravotně znevýhodněné žáky.
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