zánis z iednání zastupitelstva
obec ostravice
Ostravice č. p. 577

psČ 739 l4 ostravice

zápi§

č,!8

ze zasedání zaswítelstva obce ostravice,
konaného dne pondělí 07. 09. 2015 v sále restaurace U Tkáčův ostíavici č. p, 260

Přítornni: 15 členůza§tupitelstva obce - Ing, Miroslav Mališ, p. Jiří Pavlán. p. Josef Frydryšek,
p, Tomás Kokď, Mgr. Jana Veličková, lng. František svébiš.p. Vikor Fia]4 p. Jaromír
Němea, p. Jaroslav Zátopek, Ing, Petr Lechner, p. Rudolf Sýkora, Mgr. Dušan Šmoldas,
pi. Maítim Klírnková PharmDr. Radim valášek, Marek §obala
Omluven: obce j€

z&§tupit€lstvo

u§tráš€ní §chopné.

Zápis obsahuje usnesení č. lE

-

7/8

NavŤžený program:

l.

2.
3.
4.
5.

ZAhájeĎi

Volba návrhové komi§e a ověřovatelů zápisu, zapisovatelka
schválení progíamu jednáni za§fupitelstva
Návrh opaťení obecné povahy- §chváení územniho pllánu obce o§travice
Různé,Diskuze

l.

zahóiení:

Z3sedáni zasfupitelsfua obc€ osřavice v 17,30 hodin zalr.íjil a řídil starosta obce Ing. Miroslav
Mališ (staro§ta). Vyzval ke slow paní Kšiňanovou, která o něj poádala před zahájením
za§tupitelstva.

p.

zve občany jménem občanského sdruženíobnova řemesel v Be§kydech na
Kšiňanová akci Moštování, která se koná 04. l0. 2015 v areálu žkladníškoly
v ostravici.

2.

volba návrhové koBi§e a oyěřoyatelů záDi§u

staŤosta podal ná\Ťh na složeníkomisí:

Náwhová

komise:

ověřovat€lé

ápisu:

p. Martina

Klimková, Jaroslav Zátopek

PharmDr. Radim Valášek, p. Rudolf sýkora

Rozprava: bez rozpravy
1

Usneseuí č.

lE

Zasfupitelstvo obce schvaluje ustanovení návrhové komise a ověřovatelů dnešního j€dnání
za§fupitelstva:

Náwhová

komise:

p. Martina

Klímková, Jatoslav Zátopek

ověřovatelé zápisui PharmDr, Radim Valáš€k, p, Rudolf sýkora

Hla§ováuí: l5

-0-0

siaro§ta navrhl na zapisovatele jednání za§fupitelstva paní Ing. Denisu Šrubařovou.

Rozprava; bez rozpravy
U§ne§ení 2/8

zashrpitelstvo obce §chv8luje zapisovatelku paní Ing. Denisu ŠrubaŤovou.

Hlasování:

3.

l5-0-0

Progr&m iednáni zastupit€I§tva

obce

staro§ta předlesl návrh programu jednání zasfupitelstva obce, který byl řádně vyvěšen na
úŤednídesce po dobu nejméně 7 dní.

Usnesení 3/8
Zastupit€lsťvo obce schYaIuje dnešníploglamjednáni zasedáni z8stupitelstva.

Rozprava: bez rozpravy

Hlrsování:

4.

15-0-0

Proiedrráni nÁmitky zistuDitel€
2014

Dana Tomáše Kokeše Dťoti záDi§u ze dn€

10, 12.

starosta obce přednesl nárnitku zastupitele pana Tomáše Kokeše, vznesenou dne l3. 4. 2015 a
dále, že nebyla projednána na zasedání zasfupitelswa dne 29. 6. 20l5 s lím, že budu projednáLna
na dalšim jednáni zasfupitelstva obce.

Usne§ení 4/8
Za§tupitel§tvo obce schvaluje námitku za§fupitele pana Tomáše Kokeše ze dne 13. 04.2015 a
schvaluje úpraw ápisu ze zasedání ze dne 10, 12, 2014 a to následovně: z rozpťavy v bodě 1l
bude }Tpušténa v diskuzi věta ,,pan Blažek informoval o sifuaci v údržbě"

pledkladatel - staŤosta

Rozprava; bez rozpravy
Hlasování:

l5-0-0

5.

ustanoveni komi§e Dro tainou volbu

Usnesení 5/8
ZastupitelstYo obce schYaluje. že pro usnesení 6/8 a jiĎe ve \.ěci úzeňniho plánu bude dies
hlasováno tainou \olbou, Zastupitelst|o obce jmenuje třičlennou komisi \e složeni pan Pa\el
Božoň. K\ ětoslala Kubačáková a Lenla Lojkásko\á.
Rozpravá:
p. Fiala

Proč lajné hlasováni? Mysli si. že tajná voiba.ie Zb)tečná a žádá v}světleni.

Každý Zastupite] má plávo
p. Fiala

p,

se svobodnč ťozhodnout,

Žádá. abl,se toto usnesení hlasovalo

veřejně r,iz usncsení 7,/8.

Kokešo\,á Kdo určil tajné hlasováni?
Ještě ho nikdo neurčil. zatlm se nehlasor clo,

Hlásováni:9-4
6.

2

Uzcmní Dlán obce o§travice

Ná\,rh v},hodnoceni Připominek uplatněných k Návrhu Územního plánu Ostravice ke
Spo|ečnému jednání dle §50 (2) a (3) Stavebního zákona.
Siarosta oznámil_ že kc Slolečnemu jednini o Nárrhtr l zen)nIho llánu O§lra\ ice ld;'ť..l P
ostÉvice") uplaorili občanépřipominky. Pořizovatel územniho plánu. tj- Městský úřad \e
Frýdlantu nad ostravicí. odbor územního pláno\,áni a regionálDiho rozvoje spolu s určeným
zastupitelen a projektanteD vyhodnotil výsledky projednání Návrhu ťlzemniho plánu a zajistil
upraveni Návrhu úzcmniho plánu, Starosta poukázal na přítomný dokument - Návrh
vylrodlroce]lí připomínek občanťl. s nímžzastupitelé jsou seznámeni.
Územni plán jako opatřeni obecné povah] bude podle platné legislati\) zveřeiněn po Yrdání a
iako celek \,čctně odú\,odněii. jehož součástí bude v}pořádáni jcdnotlir,ých připoninek a
nánritek- Soulad s.právninri předpisl,pak lze posoudit v soudnin iízení.Pokud toto usnesení
bude sclrváleno a UP osttavice \)dán. bude \,četně odů\,odněni a v},pořádání \šech připomíiek
a námitek Zleřeiněn inlo jiné na elektronické úředni desce a na obecni]n úřadě, Učinnosti
nabude l6. den po zvcřejnění.

U§ne§ení 6/8

zastupitel§h,o obce O§travice v souladu sust,

§ 54 odsl, 2 zákona č. ]83/2006

o územnim plánor,áni a stavebnim řádu (stavebni zákon). \e zněl]i pozdějších předpisů. o
l o. že poiizovatelem piedložeDý Uzcnrni plán ostLavice llení \, rozpoťLl:

-

s

r

Sb..
ě ř i

politikou územniho roZvoie - Politika územnihrr rozrojeeR. \e znéni Aktualizaceč,l,

, s
-

územně plánovací dokumentací vydanou krajem Zásady ťEemníhorozvoje
Moravskoslezskél,to kraje vydanými Zastupitelstvem Moravskoslezského kmje dne
22. 12.2010.
s výsledkem řešeni rozporů (pozn. - žádné rozpory nenastaly).
se stanovisky dotčených olgánťl.
se stanoviskem krajského úřadu.

Zastupitelstvo obce ostmvice, jako správni orgán příslušnýpodle § 6 odst. 5 pism. c)
stavebního Zákona, přijímá Návřh vyhodnoc€ní připomínek uplatněných k Návrhu
Uzemního plánu o§travice ke dle §50 (2) a (3) Stavebního zákona a rozhoduje podle § 172
odst. 4 a 5 zákona 500/2004 Sb. o připominkáclr tak,jakje v Návrhu uvedeno.

zastupitel§tvo obce o§travic€ v souladu s ust, § 84 odsl. 2 pisn], x) zákona č. 128/2000 Sb..
o obcích (obecní Zřízení). \,e zněni pozdějšich předpisů. přislušné podle ust, § 6 odst. 5 pism. c)
zákona č. l83/2006 Sb,. o územnim plánováni a stavebním řádu (stavební ziikon), \.e znění
pozdějších piedpisů. za použiti Llst. §43 odst.4 a § 54 odst.2 téhožZákona, ust. § l7l
a následujicich zákona č, 500/2004 Sb.. správni řád. ve znění pozdějšich předpisů, a ust. § 13
a přilohy č. 7 vyhlášky č, 500/2006 Sb,, o úZenDě analytických podkladech. územně plánovací
dokumentaci a Zpúsobu evidence územně plánovaci činnosti, ve Znění Vyhlášky č_ 4581201)
sb,.

v}dává
Územní plán Ostravice íbrmou opatřeni obecné povahy jako Opatřeni obecné povahy
č. l/2015, Nedilnou součástítohoto opatřeníjsou tyto přilohy:
Příloha č. l
Přiloha č. 2
Přiloha č. 3
Přiloha č. 4
Příloha č. 5
Přiloha č, 6
Přiloha č, 7

Uzemni plán ostla\.ice - texlo\,á část
- Uzemni plán ostravice grafická část
- odůvodnění Uzemniho plánu ostravice - textová část
- odůvodnění Uzemního plánu ostravice - grafická část
- Vyhodnoceni vlivů územního plánu ostravice na životní prostředi
- V_vhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj územi
- Rozhodnuti o námitkách
PŤiloha č. 8 - V.vhodnocení připominek
-

Rozpruva:
5talosta

Poděkoval \,šem, kteří se podileli lra reálizaci územníhoplánu.

p. Kokeš

Žádá o sděleli. pokud se v ťtzemnim plánu nacházejí nějaké chyby,

p. Němec

Odchod 18:1l hodin

starosta

vyhlašuje 5 minutovou přestávku (l8:l5

p.

Kokeš

Zádá- aby byl územni plá1 zveřejněn

-

l8:20)

i

rla ueborvch sránkách obce

ostravice-

Hlasování;13 0

2

Hlasováni proběhlo tajnou volbou, Kon'ise lyzvala jednotlivé Zastupitelé k hlasování za
plentou a v závěru přednesl člen komise p. Pavel Božoň výsledek hlasováni,

g§!§eníl8
Nawhuji, aby schvalování uzemního plánu bylo veřejúým }tlasováním

Rozpnrva; bez rozpravy

IllasováDl:

7.

4-9-2

Di§ku"É
Pozval občany obce na 9. zásedání za§tupitelstva obc€, které se koná dne 14.
ziší2015 v 17:30 hodin vsáe hotelu Freud a na Besedu na térna
Rekon§trukce překady Šance, která se koná 30. zéži20|5 v 16:00 hodin
v sáe hotelu Freud.

stalosta

E.

Uslo§ení. závěr

staíosta obce ukončil zased.,ání za§fupitelstva obc€ v l8:23 hodin.

ověřovatelé zápi§u:
PharmDŤ. Radim val{ášek
p. Rudolf Sýkora

Ing. Miroslav Mališ, slEjosta obce

z1 _-,rz+t-:z1_ 2, .,

4."

Jifi Pavlán, mísúo§larosta obc€

/azš-

Zapi§ovatelka Ing. Denisa Šrubařová

Zápis vyhotoven 15. 09. 20l5

oBEcNl ÍrlAD v o§TRAvIcI

dn.

wvéšcno
séjmulo

dr.

47

?

/,o

/r

prezenční listina
8. zasedánízastupitelstva obce ze dne 07. 09. 2015

Ing, Mališ Miroslav

Pavlán Jiří

Fiala Vilrtor

Frydfšek
Klímková Martina
Kokeš Tomáš
Němec Jaromír

sobala Marek
Ing. Lechner Petr

Sýkora Rudolf

Mgr. Šmoldas Dušan
Ing. ŠvébišFrantišek

PharmDr. Valášek Radim

Mgr. Veličková Jana
Zátopek Jaroslav
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