ZÁPIS A USNESENÍ

z 5l. za§edání rady obce Ostrayice

Datumzas€dání:

12.08.2016

obce:
členů:
Přizváni:

Počet členúrady
Přítomno

5

3(dle prezenčnílistiny)

l

záznam ied!ání a u§neseDíi
Bod

l.

l/5

]

Rada obce schvaluje přednesený program dnešního zasedání rady obce. P/ogralft
totožrťýs pojednóvanými bofo jedaáaí.
Hlasoýání o

2. 2/5]

usnesení: p|o: 3

proti:o

je

zdržel: 0

Rada obce schvaluie podpis smlouýy o ptáýu proýést |taýbu s Povodí odry, stdtní
podnill, se sldlem Varensw 3101/49, Moruvshi osírava,702 00 ostrava, ]Č:
70890021 pto projeld ,,Rekonstřuk e Bezruěova mosíu ý osbavici". srnlowa také
upraýuje úplatu za zřizení budoucího břemene ýe ýýší75Kč/m2, bude násobena
ujměrou dle geornetricuho punu. Pohtd vlsledná určená cena bude nžšínež
télo ceně bude
1000,- Kě, bude jednorazovó náhrada či.lit 1000,připoěteho DPH ý akuální lýši ke dni úěinnosti této §mloura)).

Kč. K

3. 3/5]

Rdda obce scrNalqje podaní žddosti o dotaci

y

rómci 40. Yýzýy Mihisle6týa

životního prostředí, lúeró podPoruje alcliýítu 3.1.1 Předcházení ýzniku komuhálních
odpadů, s projektem nákupu kompostérů pro obťatty a pořizení štěpkaýaěe do
ýlastnictví obce.

_l_

15l

Rada obce schyallic posb,tnu!í íi lnčníhopříspělkl \,e
nákladú spojených .l l,ykotláníl pohíbLl občana obce, .l

Hlaso|,ú]lí o úsnescní.

5.

j,,5/

]

1,rott:0

P|o. 3

Proli,0

Hlasol,thtí o

).000,- Kč uu úhradu

zdrlel. 0

ttsnesení: p,,o: 3

proli:0

zLů,že|.0

Rad(l obce schýaluje uzaýí,e í Do(.lúlkll č. 1 nandúttlí sntlouly sc .lpolcčn1:!i
DOPRAí:OPRoJEKT ()síra|a a.5. Ý sídlen| ,|.ídsOryko\. l1Lirlěs!í 5,5, J02 00
oslrala Morayskti osn,tl\,d, ]Čo: 127 ó- i-- kt.,1ri sc uprurt,1, uplLttu - Llululdtt
}1ulnosli ak!ualizdče \,),iádření sotl|iseiícÍ|l1i popldlb u tlúklad\ nd \'Ícetískr\
Pťoj ekíoll dokunlentace.

.
.
.

Úplata bcz DPH za l("'pťo ÚR
L'plalú be. DPH.a ](:pto sl'
Úplata bez D?lI za aklualizaci N),iád]'c]lí

Plltti,a

]0.aa), Kč.

65,0ú0,- Kč,
10,aaa,- Kč.
:th,žel. a

Ratla obce oleyřc[4 a posottdila doručetlénabídky t rintci \,|psco1! \,ýzv! pro
zakázku ,,oílraýice MKDS II etaPa". Rada obce otlsouhlasila v.isledlq
lýbérovéhořízení, l,e kterlm zýílě:ila spolcčnoll TINT s,r.tl. Ý sídleDl Fůgne],o|a
363ó, 733 0l Fl,ýdek,Míýek, 1Čo. ó3323966 s úabídnltou c,entL lť t,1']ýi JJJ
'Jj,80
Kč s DPLL

8,

9.

ztJržel: 0

Rada ol:ce schýahie uzufí,eníSn1lollly o po,kytoýání speciulizot,aného tltlňového
;18 0l Hlltčítt,!C.
Poradenslý-í 1ezi blg. ,Idno1l Lrbančíkayou, byrcm okružúí57
7325a]9E tt obcí osh-dýice, Osh.Iýice 5?7, 739 1], IČ: 00297a4. Rada obce
po\,éř,uie síarostu k podpisu s llouý!.

-

7/5l

j

R(ldrl obce scltyaluie posbttluti lnančníhopříspěl,ktt
njAlatfu vol,ný,h : vlkon.jni,n uoh;,bu ohča,l obi,,

Hklso\,úní o usne.ýcní,

6/'5

pro:

9|5l

Ea|,ie í ,l]llo1l\,): s ilě.tl!tr]Jl dodal,atelenl z líbérol,éhořtzent
pro zakúzku ,.osn,ayice ,\,/KD 11. elapa" ,ýe ::PalečnoslíTINT s.r.o, se sídlcnl
Fúg e],()l)a 3ó3ó,733 0] Frýdek-Á,íístek, ICO. ó3323966 w yýši 333.93580- Kč
s DPH, Rada obce poléí-uje.r!aroslu k podpisll s 1loul,)i,
Radct obce sch|,aluje

Hlaso\,állí o usnesehí :

pro: 3

-2-

ploli:0

zdržel: 0

lo. l0/5t

Rada obce schlaluje uzavřenl přílohy č, 2 kp smlouyě o uýpůjécenádob mezi
společností EKo-KoM, a.s., Na Pankfáti 1685/17, I40 21 Prqha 4, IC: 2513470I a
obc! Ostravice, Ostravice 577, 739 ]4, IČ: 00297046.

Hlasouimi o

usnesení: pto: 3

Zápis sepsán 19. 08. 2016

Ing.

Miroslal Mališ

starosta obce

OBÍCI{Í ÚŘAD V OSTRAV|CI

-3 -

proti:0

zdržel: 0

