z 50.

ZÁPIS A USNESENÍ
zasedálí radv obc€ O§travice

Datum Zasedliní:

29. 07.2016

Počet členůrady obce:
přítomno členů|

5

5

Při7váni:

(dle prezenčni listiny)

1

záznam iednání a usnesení:

1. ]/50

Rada obce sch|aluie přednesený progl,am dnešníhozasedóní rady obce, Program
totož ý s plojednáýanými bodyjedkání.
Hlasoyáni o

2,

2/50

usneseni.

pro

5

proíi.0

je

zdržel: a

Rada obce schtaluje žádost ÚP ČR o souhlas obce za účeletnposuzoýání náOku na
dávlry v pomoci I hmaíné ouzi - doplatek na bydlení u žadalelů užíwjícíchbyt
ý ubytoýacún zařízení na našen kaía|trálním úzenípodle §33 odst. 6 zúk. l] l/2006
Sb. a souhlasí s tím, aby orglin pomoci y hfuottlé l1ouzí určil, že Za osobu užíýaiící

kerý bydli

ý ubytoýacím zařízení {Jbyloýací

a školicístředisko,

ostřaýice č.p- 561.
Hla,toyání o

Ihn€§éni

3.

3/50

1/50

proti:4

zdťžel: 0

Rada obce ostťaýice schýaluje uzavření Smlouvy o práýu pťoyést staýbu č. 36/20]6
s oslťaýice SKI a,s- zastoupenou Ro a en Gorski plo realizaci stal,by ,,Chodník u
hotelu S |rk na poz, p.č, 1401/18 a p,č. 1104/19" y rámci které bude provedena
slaýba chodník;u ý šířce 2 m vč. od\,odnění dle příloženésituace,

Hlasotónt o

1

usnesení. pro:l

né§chválenó

usnesení:

p|,o:J

p|,oíi:

l

zdržel: 0

Rada obce ostra|ice schýaluje uzalření Smlauty o práNu ploýésa slaýbu č- 37/2016
s osíral)ice SK] a.s. zasloupenou Romanen Gorski pro realízaci staýby ,,NapoJeni
MK na silnici I/56 na poz- p-č- 140 13 a p,č, 1404/]9" y rámci které bude
proýedena staýbL| místnípozemní komunil.ate yč- chodníku, ndpojení MK nd silnicí
I/56, ťozšířenísilnice ]/56 ýčetně chodníku, odvodnění, osýětlení, ýodaroýné
dopra,,,ní značení,dle přiložené sihnce staýby,
Hlasování o

usnesení:

í1/o'1

_l-

prori-

l

zdržcl- 0

Rada obce projednala inlolmaci stalosty o personálnich záležitostech pracovníků

).

údržb1,obce.

6_

6i50

Rada obce schvaluje cenatott nabídku frmy INSTLLL CZ, s r,o , KLiíy 1723, 739 ] ]
Frjdlant nad ostravící IČO: 2587óó13, na oplal,u pťopustkLl PoLl obe(.ní komunikaci
vlokalitě RD Osífcll,ice č_ p_ 133 za cenu ]39,78],5a,- Kč bez DP]I. Rada obce
poýě]luje st1roslu k objednáttí opravyHlasoyání o

ltsnesení,

pro: 1

pl

oti

0

Rada obce projedna]a návlh pracovníkůsprá\,y majetkir, rtle Zádo.tif
na /mérLl liájenll l
"ln]Uu\) na ulŤl§lén'
kontejneru komunálniho odpadu.

7

7/5a

l,tltlí

Racla obce schvcluje y
astníka pozemku parc,
k padání řádné \,ýpo\,ědi dle čl. ]V. uraýřené n
]ne.i l, la 5 í níkem poremkLl,

t_a

r

ú

]],2009
obcí

05h,a],ice, Ostralice 577, 739 ]1, IC. 00297aló. V přúxldčabdťžeí typotědi
schlttlllje ],ada pře lí|lillíkl)iteíieťu na komtmúlníodpad nct jini nísto- -

Hlavlthtí o tnnetení

nro:1

proti:0

:.lť:el l

Rada obcc schvaluje vzala rTa r,ědon,ií r,vdané stavební povo]ení týkajícíse pře]ožk_y
vodovodní řadu DN 200 na pozemku palc, č. 1929/2 \ k. ú. oslra\'ice 1.

8

Rada obce vzala na vědoni infotn}aci Stalosty o ítzem]rínr lozhodnutí o umislěni
stavb), ..napojení v},silače L,r,sá Hora na optickou siť",

9.

Rada obce projedna]a žádost
v.včistěníjezíťkana pozemku paťc. č,

10

!0/50

Rada ohcp nelthyahlie žá(lí)§í
\,},čistění iezírka na po:emku porc.
ielikož se iedná o
i]l\,estici da sollkromého nctletku aJnení\)ětšinol):rn ylostníkem pozemku
Hlasoyání o

usnesení:

pro: 1

Rada obce vza]a na vědomi infomaci starosty týkajíci se poděkování Klubem
če§kých turistů za spolupráci při pořádání mezinárodního srazu klubu českých turistů

11.

ve dnech 30. 06.

-

03. 07,2016.

12

Rada obce provedla otevření dorrrčených nabídek na výzvu č,2 - posk},tování
technických služeb, odklíZení sněhu, odhmování sněhu, posyp komunikací a jiné
pťáce při zinni údržbě komunikací na územíobce oslřavice pro obdobi 2016/201'1
od 1, 11, 2016 do 31, 03. 20l7". Doručena bylajedna nabídka,

13. 13/50

Rada obce schýaluje uzaýření smlouýy s dodaýatelem panem Petem Uhrem,
Moráýl@ 331,739 01 Pražmo, IČo: 0168t877 a obcí ostravice, Ostraýice 577, 73g
11, IČ: 00297046 na pos}q,tovóní rechnicbých služeb, odklízení sněhu, odhrnoláni
sněhu, posyp komunil.aci a jiné próce při zimni údržběkomunikací na územíobce
osllavice pro období 2016/2a]7,
Hlasoydni o

14.

14/50

usneseni

16/5a

zdržeL0

pťo:3

próíi:1

zdržel: ]

Rada obce schvaluje připťaNit plo jednání zasíupitelstýa obce (září 2a16) nabídb,
Komelčki banlE a.s. a Česká spoíilelny a.s. na ťelnancoýáni úyěru kanalizace
Smlouva o úvěru č. 2539/08/LCD. Rada obce poýěřuje slarosíu kosloýeni
bankoyních ínstitucík potláúíabídek_ I/ýpoýědní lhůta z úvěru je jeden fuěsíc,
ý případě lze řešit dodatkem ke smlouýě (Č9_ Vpřípadě podání uýpovědi bude doba
splatnosti úýěru zachována, Výpot ěd' i úvěrové zóležitosíi spadají do pťaýomocí
zastupiíelstýa obce.

Hlasoýó

16.

proti:]

Rada obce schvaluje a poýěřuje ínýesíičhí
oddělení k lypsání ,,výz,vy č. 3 posyp
komuniklcí při zimní údržběkomunikací na územíobce osíruýíceprc obdobi 1. 1].
20]6 do 31, 3, 20]7.
Hlasování o usnesení:

15. I5/50

p1-o:1

ío

usúesenípro: 1

proíi:0

Rada obce schvaluje uzayření dodatku č, 1 líe směmici č. 3/2a12 Zisady upravující
postup obce při poslEtování informací podle zókona č. 106/1999 Sb., o sýobodném
přístupu k ínformacím,ve zněni pozdějších předpisů, ktery upravuje nové znění čl. 8,
odst, 2, které zní ,,Sazebník obce je přílohou č_ 5 těchto zósad s plaínostíclo
Hlasoýání o us esení:

pro. 1

-3

pfoti:0

zdržel: ]

Rada obce vzala na vědomí stav prací v b},tech v Domě s byty pro §eniory, Ostravice

17.

324,739

],4.

r

fu41

1./......,..,,....,,..t,,,

$ísrostatosta

orEclrÍ ÚňAD v osTRAvIcr
vyvěš.no

dnc .?. 7,

za

§ajmulo Úra

-4-

obce

