zÁprs a usnpsBxí

ze 49. zasedání rady obce Ostravice

Datum

zasedání:

18. 07. 2016

obce:
ělenů:

Poěet členůíady
Přítomno

5

5 (dle prezenění listiny)

Pňzváni:

záznam iednáni

1

a usneseni:

Rod

1. ]/49

Rada obce schýaluje přednesery pogram dnešního zaseddní ra$ obce. Program
toíožnýs projednáýaftými body jednáni.

Hlasoyání o

2. 2/49

usnesení: plo:s

proti:O

je

z&žel: 0

Rada obce schlaluje týpověď ze smlouty se spoleěností eCENTRE, se sidlem
Janlavcova 1595/14, Praha 7, I70 00, IČ: 27]49862, která zajíšťoýalavj,běr
dodovatele na elelr.trickou eneťgii prostřednict,l,im mikroregionu FrýdlantskoBeslcyd1.

Hlasoyóní o

3. 3/49

proti:]

zdržel: 0

Rada obce scloal4je přemístění sloupu nadzemaího vedení NN společnosfi ČEZ pro
uýhybnu na komunikaci za hotelem Freud. Rada obce pověřuje mísíoslarcsfu
k techaickému zajištění(Fojektoýá dokumentace, prcjedkání s ýlastnílg), dotčenými
orgány, objednání přeložlE, rcalizaci §tavby atd.),
Hlasoýóní o

4- 4/49

usneseni: pro:4

usneseni: plo:4

p/oti:0

zfužel: ]

Rada obce schýaluje uzaýření poji§tné smlouý), č. 4613]4]057 mezi spoleělostí
LNI)A g.s., Ewopslui t3ó, 160 t2 Praha 6, ]Č: 49240480 a obcí Ostaýice,
ostrayíce 577, 739 ]4, IČ: 00297046. Přednětem smlouýy je pojištěnícisterna na

pitnou ýodu.

Hlasování o

usnesení: pťo:4

-|_

proti:0

zdtžel: 1

5,

5/19

Rada obce schýaluje záměr odkoupení části pozemku parc. č, 1536/l vk ú,
ostraýice l te tllastnicnlí společnosli Českédráhy a_s., Nábřeží Ludýíka sýobody
]222/12, ] 10 ()0 Praha za účelefuu.l|ístěnínadzemního hydrant pro odběr požórní
vody. RatLt obce pověřuje sktostu k zajíštěnígeodetického zaměření- Majetkoprdýní
ýypořádóní pozemku odkup,ie ý Praýol1loci zasíupitelstýa obce.
Hlasoýání o usnesení,

6/19

pro:3

Rada obce schýallie uzaýřeni smlouýy se sPolečnosti Ing, Marcela Zuzánkoyá,
Kubánslíá 15()9/1, Ostraya-Poruba, 1Č:67316328 a obcí ostraýice, ostrayice 577,
739 11, IČ: 00297016. Přeúnětem smlouýy .je zpracování plánu odpado#ho
hospodářsni obce na dobu 5 let za cenu 20-0a0,- Kč ýčeíněDPH,
protí:0

Hlasoyání o usnesení.,

7uq

8/19

zdržel, ]

Rada obce schvaluje, dle usnesení zastupitels^,a obce č. l9/]0 ze dne l1. 12. 2015,
Smlouvy o posb,tnuíí ,finančníhodaru ve výši 5.000,- Kč, jttko fixančnípodporu
ý rámci dotace z Operačního progranlu žit,otníhoprostředí MSK ,,kotlíkoyé dotace"_
ČástlE budou obdarovaným zasílány převodem na účet.Příjemcí lrlarláiho daru je
Hlaso\,ání o usnesení:

8,

proíi. ]

pro:1

pťoti.0

Rada obce sch. aluje ýypsákí ýbělol,ého říze í a zakúzku malého rozsahu v celkoyé
|ýši 356.150 Kč ýčehě DPH a lozšířenístáwjícího městského kamerového
dohližecího systému o 2 nové Lamerolé body y rómcí projektu ,,Ostravice MKDS
II. etapa a núslednéobeslání tří subiekhi.
T

Hlasoýání o usnesení:

pro,3

Rada obce vzala na vědomí informaci místostalosty o probíhajicíchopravách bytu
v Domě s blty pro seniory, Ostravice 324,739 1,1 a dále projednala výši nájemného,
kteréje v bl-tech hrazeno za m2 plochy-

9.

9.49

Rada obce poýěřuje slarostu kosloýení mínisíersrýaíinancík ýyjádření možnosti
nýšenínájemného Za fu' plochy, ýzhledem k posb,tnutí dotace ze státního rozpočtu
ý foce ]992 na Nybudoýáfií domoNa s byty pro senioťy.
Hlasoýátlí o usnesení:

10,

10/19

Rada obce Ostravice schýaluje uzaiení Smlouvy o zřízenívěcného břefiene,
slúebnosti č.lV-t2-8ua647/1, ostťaýi(,e, Martlnisko k^'^', sČEZ Dislřibuce u.s.,
pro umístěnía prolozování podzemního kabebvého yedení NN aj kV a poz. p.č.
127/] 0 a p,č. 160/1 v k,ú. Ostravice ], v rozsahu dle GP 3165-29/20] 5 (v délce 8,8

m). Věcné břemeno je siednóho za úplalu ýe ýýši ] 000,budottcí byla schválená ]l. 5, 20l5 usn. 13/11.

pro.3

Hktsoyání o usnesení:

Kč + platné DPH. Smlon a

proíi: ]

11, ll/.19 Rada obce Ostravice.lchýaluie

ttzavření Smlouly o budoucí shlouýě o zřízení
věcného břemene a smlouýyo ptúwt prolést stavbu č.IP-]2-80l9l33, ostrayice,
Psoloýá, s ČEZ Dish,ibuce a_s_ pro vetleni zemního kabelu protlakem pod kohuník{lci
na poz. p.č.4357/9 ýk_ú. ostťtllice ], y délce cca 5 m. Věcné bř,emeno bude
sjednáno za ůplatu ve ýýši l,000.- Kč + plaínéDPH.

Hlasováni o

12. ]2/19 Rada obce

usnesení-

pro:3

proti: ]

zdržel:

l

o

budouci smlou|ě o zříZení
0]ó, s
pto vedení ýodoýodnÍ,
l!!]&li:aa ní a plvnovodni přiDoiln a zíízenísjpztlu z komunikai,, na po:emku p. č.
t
álU-,rn l m. Věcné břemeno bude sjediáno za úplatu
yýši
Ý
]_000,- Kč + platné DPH_
osíl,clýice sch|aluie uzavřeni Smlouvy

.,:JZ,

J,

Hlasování o usneseni.

l3. 13/19

zd|žel: ]

Rada obce schýaluje žádost ÚP ČR o souhlas obce za účeleftposuzoýáni hároku na
dblry t, pomoci ý hmotné nollzi - doplatek na bydlení u žadatelůužíýajicíchbyt
ý ubytoýacíl 1ařízekí na n.!šem katastrálnín územípodle §33 od§l. ó zák_ ] 1]/2006
sb, a souhlasí s tím, aby orsá
e

ostravice č p. 56l.
Hlasování o usnesení:

14,

p1,0Ii.0

bydli

v

Ubytovaci a školicísíředisko,

llbytovacím

pro:

l

proli:3

Rada obce projednala §tav vy,]ádření vlastniků pozemků zahrnutých ve studii ploch
Z2I aZ I25.

11/19

Rada obce, dle usnesení ]3/18 zc dne 29. 6. 2016, prodloužila |crmin kýyjádření
ýlaslníkůk síudii ploch Z21 a Zl25 do 15. 7. 2016 a znovu obeslala vlastnílgl
t, plochách Z21 a 2125, kteři dohodu o spolufinancování hedoručili- I/zhledem
kdélce řizení o územnímplánu, kde byla síudie požadoýána, a \lastúici
nezpochybňovali, že požaduii na výše nedexých plochách stavební pat,cely. Dále
ploběhla koordinačni schůzka a všem ,\,laslníkům byly rozeslány dohody o
spoluJinancování. Zpět bylo doručeho cca 60oZ dohod. Zbytek útlstníkůnesouhlasi
se spolllíinancovánín1 a rada obce z !ěchlo t]ůvodůnedořešeného ,íinahcoýáhí studie

pozastavuje práce na studii plo plochy Z 2] a Z 125 do doby doručenívšech clohod o
spolufinancování pro wjše uvedené plochy.

Hlasování o

75, ]5/49

usnesení:

pro:3

pťoti:]

zdržel, 1

Rada obce schýaluje podpis smlouty - Dohoda o spolupráci partnerů na pfoje]du
ý fálkci prograhu ]nterreg V-A Slovenslrli republika - Česká republika ý ťáhci naši
přeshťaničníspolupróce s obcí Brcza. smlouýa je nutné přiložit jako přilohu
k žádosti o dotaci na prcjekt ,,Zlepšeni podmínek pro uplathěni našich žóků na tlhu
pláce "
-

H]asování o

16,

usnesení:

pro: 1

proti:0

zdržel: ]

Rada obce projednala iĎformaci stajosty o piipravované akci ,,Fajna ostravicď'

16/19

Rada obce poýěřuje §tarostu k zaslání upozornění pořadate]i akce k neopťáýtlěhému
užiti znaku obce ý souladu s platnou legislatiýou.

Hlasolánio

usneseni_ pro

1

pťoti:0

zdržel- ]

I'7, 17/49 Rada

obce schvaluje v rámci odpadoýého hospodářství zkušební provoz odtozu
ýelkokaPacitních nódob o objemu l,] n1', w je cena odvozu přepoěte a tla objem
popelnice 1 1 0 l a odpovídá 1 0násobku ceny stahoýené zastupitelstýem obce plo lok
20]6. Jelikož se jednó o zkušební pťoýoz, bude možno hradit platbu za jednotliýé
mě3íce

Hlasoyání o

18, 18/49

nro: 1

protí:0

zdržel: ]

Rada obce schýaluje uzalření smlou,ty mezi společnosti NAM systém, a_s_, U Pošíy
] 163/13, 735 64 Havířov, ]Č: 2586273j a obcí oslravice, Ostraýice 577, 739 11, IČ:
00297046. Předmětem smlouýy je GPS monitoling ýozidla pracolníkůúdržbyobce.
Rada obce poýěřuje mísíostarostu k technickému zajištěníslužby,
Hlasoyání o

19. 19/49

usnesení:

usneseni:

Dro:3

pfotí:]

zdržel l

Rada obce schýa@e Maýřehi nájemní §mlouýy na byt č, l15 ýDomě
seniory, ostravice 324, 739 14 viz příloha č. ] k usnesení.
Hlaroýáltí o usnese i:

pro:3

-4-

zdržel: ]

s b),ty

přo

20- 20/49

Rada obce schvaluje na zákJadě požadavku zapůjčenícisteťny na pitnou ýodu při
t, obcích Mib,oregionu
F r.j,d l ant s ko - B e s lcy dy.

poruchách vodovodních řadů, společensbých akci
Hlasování o

usnesení: pro: 1

proti:0

zdržel: ]

Zápis sepslJl], 25. 07. 20l 6

W. Miloslaý Mališ

JíříPavlán

starcsta obce

mí§to8tarosta obce

oBEcNi ťlňAD v o§TRAvIcI
vyvěš.no dnc
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