ZAPIS A USNESENI

ze 48, z^sedální r^dy obce Ostravice

Datum

za§edání:
obce:
členů:

Počet členůrady
Přítomno

29.06.2016
5
5 (dle prezeĎčnílistiny)

záznam iednání a usnesení:
Bod

1. 1/18

Ratla obce schlaluje přednesený progťam alnešního zasedání rady obce. Program je
toíožó s pl,ój ednáýakým í botly jednáni.

Hlasoýákí o

2. 2/J8

proti:0

zdržel: 0

Rada obce schvaluje uzalření smlouly s lítěnrým dodavatelem z ýýběrcýého řizení
pto zakázku ,,odpo_čílladla s přisll!šenstýim lozšh'eni infrastrukhřy cyklosíezlE na
osh,ayici". Karel Červenka. ŠmréHanuy l l5, 739 l5 Staré Hanry, IČo: 17615032.
Hlaso,;ání o

3. 3/J8

usnesení.- plo:5

usnesení: plo:4

proli:

0

zdržel: 1

Racla obce schýaluje uzaýí,eníslnlouvy s llítěztrým dodataíelem z výběrového řízení
pro zakázku ,,odpočívadlas příslušenstvím- rcžšířeniinJiastruktury cyklostezky na
ostťavici" (markelinloýú část), GEP ARTS s.r.o., Tržníl9, 738 0l Frýdek-Mistek,

Ičo:258302s7Hlasování o

usnesení: pro:1

proti:

0

zfužel: 1

4.

Rada obce projednala náyrh jízdníhořádu pro íok 2016/2017 z krajského úřadu a
pověřuje mi§tostalostu k postoupeni doručených připominek na Krajský uřad
Morar skoslezského kraje.

5. 5/18

Rada obce schýaluje poskyhulí lnančníhopřísPěýku ve výši 2-000,- Kč na úhradu
ntikladů spojenýci s tyionánim p,,lhibu obiana obce, u k pro-

Hlasování o

usnesení: pro:4

l,

proli:0

zdržel: ]

Rada obce piojednala situaci podm]iváni komunikace v úseku lekreačníchata
Zdravotník Jerieho vila č, e. 0832.

6.

ó/18

Rada obce schlaluje Eeodelické zaměýení hřanice obecní komunikace v úseku
lelÝeačníchaíy Z)ral,otník - ,]erieho |ily, č. e. 0832 a případnéodkoupení pozemku,

které je v pravomoci zastupitelstýa obce. Vhledem k haýalijnímu slaýu koilunil.,ace
pověřuje vedení obce k žajištěníopruýy (zatťub ě í)-

Hlasoýání o ušnesení:

pro.,3

Rada obce projednala informaci o možnosti podáni ádosti o účelovouneinvestični
doÉci z rozpočtu Ministerstva vnitra generálního ředitelstvi HZs ČR.

7.

7iJ8

Rada obce nesch,altlje podáúížádostí o účeloýouneinvestičnídolaci
-uinisleĎ^,a |niIr.! - generjlni ícdilct.,Ni HZ,q ČR.

z rozpočtu

zdfžel| I

Hlasování o usnesení:

Rada obce projednala zřizeni odběmého bodu pro odběr požárnívody z vodovodního
přivaděče vD Sance na úpnvu vody v lokalitě most M:ýto.

8.

8/18

Rada obce schvaluje zřizeni odbérného botlu p1,o odběr požát,ní vody z vo<loto<lního
přiýaděče VD Šance na úpra1,1t |,oó} ý lokaliíě nosl Mýto 4 poýěřuje síarosíu
k objednání projektoté dokunlentace a projednání plánol,aného odbčru s doíčenýni
orgány.

Hlasoyání o usnesení:

pro.3

zclržel: ]

Rada obce vzala na vědomí lrdělenou pokutu Českéinspekce životníhoprostředí za
ořez lípy pied brrdovou SDH ostravice, (Jstravice č. p, 33ó, Ve výši 5.000,- Kč r
l000.- Kč poplatek (% pokut;,. tj,2.500.- Kčje přúmem obce. % je přijmem státního
rozpočtu).

9.

9/18

Rada obce schvaluje uzavř,eni dohody o ntihrudě škoJy udílťhou (cskou inspekci
žíýoíního
Prosíředí za ořez lípy před budolou SDH Oslraýice, ostťaýice č. p. 336, ýe
i 3-500,- Kó
kterú škodu uhradí
Hlasoyání o usnesení.

proti.0

zdržel: l

10,

Rada obce vzala na \,ědomi informaci stalosty o provedeném vkladu do katastru
nemovitostí ve věci sp- ztt. v-5411/2016-802 - zástavní právo k zajištěnípohledávky
ve výši 14,544.006.- Kč budova čistimy odpadních vod. ostravice č. p. '790 a
dalšlm postupu lýkajlci se Zá§lavniho práva,

l]

Rada obce projedíala infomlaci stalosty o stavu připlav opravy .,Komunikace
Kamenec".

12.

12/48

Rada obce sc|Naluje vyp\ání ýýna ka zabizhu podlihithího rozsahu ,,Komunikace
Kafiehec" v projektové ceně cca 9,6 mil. Kč, kny zakázka bude realizoýána 2a
předpokladuJinančního ýyroý|lání ze střaúy Syazfu obcí Čistá Odla, Niněsti 3, 739
11 Frýdlant nad Osrraýicí, IČ: 75063310 a poýěřuje slarostu k objednár,,í íilhry,
Ideló zajistí soutěž ýe věci zakázlcy ,, Komunikgce Kamenec" .
Hlasoyání o

'I3.

13/48

ploli:1

zdňel:

l

Rada obce plojednala vpacované studie 22]ž125 a schvaluje prodlouženílhůty
k lyjádření vlastníkůdotěených pozemlýů do 15. 7. 20] 6.
Hlasování o

14. 14/48

usnesení: pro:3

usnesení: pro: 4

pfoti:0

z&žel: ]

Rqda obce schýaluje rczpočtovou změnu č. 3 - viz příloha č. ] k wnesení.

Hlasování o

usnesení: plo:

4

proti:0

zdržel: ]

ZáEts sepfut 6. 7 . 2016

Ing. Miroslaý

.Iiří Pllv,|án
místostaro|ía obce
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