zÁprs

l

usNr,sriví

z 52. zasedáni rady obce Ostravice
Datum

zasedání|

29. 08, 2016

obce:
členů:

Počet čIenůmdy
Přitomno

5

5

(dle prezenčni li§tiny)

záznam iednárrí a rr§ne§e!í:
Bod

1, 1/52

Rada obce §chýaluje přednesetý program dnešního zasedóní rady obce. Pťogra?h
loíožnýs projednávahrrni body jednónÍ.
Hlasování o

2. 2/52

usnesení: pro: 5

zdržel: 0

Rada obce schýaluje uzaýření dodatku k pojisthé §mlouýě ě. 1ó13141057 mezi
společnostíUNIQÁ pojišťowa, a.s., Evropslai 136, 160 12 Praha 6, IČ: 49240480 a
Óbcí ostravice, ostťaýice 577, 739 11,
Hlasovóni o

3, 3/52

proti:o

je

usnesení: pro:4

]Č: 0029704ó.

ploli:0

zdňel;

l

Rada obce schvaluje pokračolání v ptojektu ,,Chodníh Sever" s proiehantem Ing.
Čárkem. Dosud zpracovaný projela se rozdělí a bude se poktačovat pouze s úsekem
od, odboělcy střížpo odboěka Sokolská chaía. Prcjekt se připťaýí pro staýební

povolení,

4. 4/52

Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 k pojistné \mlouýé 2269153690, týkající
se havarijního pojíštěhícisterny na piíhou ýodu, mezi společností Kooperutiýa
pojišťovna, a.s., Yienna Insttance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha
8,-IČ: 471 t66]7 a obci ostravice, o§taúce 577, 739 14, IČ: 00297016.
Hlasování o

usnesení: pro:3

l_

ploti:

]

zdržel:

l

5.

J-,j_?

Rada obce Oslru\,íce sťhtuluia u:u\,ření Snlb1l1), o :ří:eltí t'ěcného břemene služehnosti s ČEZ Di.lh,ihur, a.s. zcls!tntpené I]1g. flu íifie]úBattečkeu, č,]P-l2E013]'9 ] ,\ír ,é Hco1ll1, Šntílpřýl. k^'\|, na po.enl,u pd],c č. 5ó:l 3 - osraíii plocha.
osl- konluníkace y k-ti. Stu,l H4l11ly 2. ,služebnoý bLde sjednúna .u úplalu |e ýýši
} 000,, Kč - platné DPI!proli:0

HItt,tot" tlí o usne.tení :

ó.5)

Rada obce scht,tlttie žLhlost LP CR ll .Eouhlus tlbu :u účelempostt:oyání nároku na
dál,k,, r ponloci yhuotné uou:i - do1,llatek rut bl,dlení u lulatalu užífjících
byt
I,ub)lo\ytch raříicnít14 nu|cl]l kalustl,ální]lt ti:cnlí potlle §33 otllt- ó :ák. ] 11.2006
Sb. a souhlasí s tím, aby oraán
ocí ý h]notné nouzi 1o,čil, že :u osolru užíI,aiíci
kteD1

bydlí v ub|tol,acínl -tt'izcní Ubytol,ucí a školicí,;lředirko. ()s ,Cl|ice

Hlasor.áúi o usnesrní.

č. p.

56]

:ch,žal.a

u§neseDi neschváleno

7/52

Ratla obce souhlasi s llacl\,ícnhn snlotl,t, o butloucí snllottté o zři:ení l,ěcného
břemene (slllžebllosti) 4 Prú\,ll Pro\,és. stí|bu ť. ](),2()]6 .t
Pt,o noýosía|bu roďúuého do\l| J?a P.Č,
napoje]lí na nlí.gtní konnoikttci
t odot,otlu, plyno1,odu pr o la ke nl iZ
ii;
i:!
tr!
"::
ylaslní
v k.ú. fPo
2unlěř!ní ,tavby bLlde
smloul,ou :íílcnot,ěc'né břemeno
za úplatu l000,- Kč plutné DPI!
t

i íi í,,#

y

r:,

Hlasovániousnesení: pro:]
8/5 2

Rada obca schl,uluje 1lřciložaltý náv,11 \,eřejnoprávlí sntlout.1 č. 5.201ó, rjednaruu
n]e:i ()L' Ostruýice- \t.!\,ch]li liílkl, zastoupenlin Ing .Iulou Tcptnntn u ýpolačnosli
OSTR 1l7CE SKL a.s.. I(' 2-5l]5ó89,.re.rídlel11 Pobřežní297 I1, ]86 0a Prafut 8,
zllsloupe|1ol! p- Rontntnt ()orskinl o unístě í sla|by na2tcut! ,, )lK t projektu Dolní
():^l1-(l|,ice, Komunikaůlí\,ětc\, Á2 .! \,ě!eý Á3, lakalilu -.2' , n.l pozemcích ci2ího
\,Iaý]líka 6la|ebník OST]UI'I('E SKl). Plo uýedenou konlunikttci bylo t}d6a6
§lu|ební po\Dlení- h1\,eslor upurlíl ad čú-líi,.ú lělLl Ll l11í5!a 1,ěl\:í ..12, 13 a ,11, nlíi
2úĎlěl o\,ě Lll11íýlil k()lnllnikuL:ní \,ěív ,12 a A3,
Hltl:oluiní o nnelení:

Rada obce proiednala stižnost
komunálni odpad, kteď ie umístěl1 n]ezi domem

!adomem

konteineru rta
ut,llislěni

ravní značk!

.,.Záka7 \ ic7du" za kóntejner,

9,,52

Rada obce schýal

íe unlístěnídruhélto konlejnertt l loklljlč tne:i do

eh

}

pot,ěhje r,isíos].o,ollu k osloýení Policie ČR k\júdřťníno:nosli uhlíslění
dopl,tttllího :načeni ,-Záka: tie:tlu" či jité do lokaliD,2a k!)nícj]lcr.
Hlasol,átli o

|0- l(|52

usneseni:

pro: 3

Ratlu obce sch|,allie !.ťlllhl konání zasedání zcLstupitclstvt abtc dne l9. září 20I6
y 17:3a hodin y sóle holelll l,j,eud.

Hlasotáníousnesení. pťo.J

l1,
1l,'52

Rada obce projednala žádosl pana Libom Uhra o poskytDuli 1'jnančního darLl na
podporu sportovni akce Besk},d§ká sedmička, která se na úzcmíobce ostlavice koná
každoročně v záŤí již od rcku 2010, V lelošnim roce se Závod uskllteční v termínu od
2, 9. - 4, 9, 2016. obec se každoťočněpodíli na organizaci závodu,

R.ldu obce schyallie poslqtltutí .finančníhoclaru pro .sPoleúlos! SK K2. o- s..
Palkol,ice l58, 739 1l P, koticl- lČ- 2269lóa(), :LlltnuPťt]uu panem Líborent
Llhren la podporu sporto|ní akQ Beslryd:iká sedničkcl, k!eťúje solids!í nlistlo|s'.',í
('R I hoťském maralonu
le \'ši ] 5,000,- Kč,
^,oiic

}ILnot.lni o

u:nesení

j)1,1):

J

Rada obce vzala na vědoni

12.

mistostarostv

povlnnemu

r3/52

o

zahájeni exekuce ploti

Racla obce schvaluje u:ca,řeni licenční,nlou\')' lllczi společnosíi -\|ulotané mupy
s.r.o,. Lbdní J972. 7ó() ()] Zlín. ]Č. )..lti0158] tt ollci ottr.liL,c. oýraýice 577. 7]9
1.1. IC: 002970]6. Píednětan smloltl,y je udělení opú\,né}lílice ce ku:ítí
ířltog,aíii obce ostru|ice. RLILII obce po\,ěřuje slaroshl k podpisu sý]lloa),,

ílla:ol,,jnío u:nesellí

I-noI

plo

3

Rada obce projednala žádost o íozšiřeníveřejného os\,ětleDí v lokalite

1.1

11i52

Rads 9b!! §!h!!!]!j!

I

Hlasolání o usnesení:

eřejného osýěílení \, loklllilě RD

plotí:()

:držel:1

RD!

15. 15/52 Rada

obce sch|aluje zahájení projektotých prací na přeložce yodovodního řadu
ý lokalitě ,,Pod ýodojemem" na pozemcích parc- č- 1240/5, parc. č_ l236,6, parc, č.
4393/l, parc, č- l236/l2, parc- č- l236/13 l k,ú. ostraýice 1 a poýěřuje starostu
k objedná í projektu plo slaýební poýolení.
Hlasoýání o uskesení.,

16. ]6/52

plo:

1

pťoti:O

zdržel ]

Rada obce schllaluje v\psání veřejné zakázLy s ňáŤýem ,,Opťaýa obecní komunikace
parc- č- 2956/l ý k- ú. StaťéHamťy 2 a parc, č. 1101 ý k.ú. ostlaýice l ", jedná se o
podlimitní veřejnou zakázku dle zákona ]37/200ó Sb. Rada obce pověřuje starostu
k objednání |ýběloýého řízekía sepsóní příknzní smloutly s Mgf. Miroslaýou
Pilařoýou, Lipoýá 12ó, 75] ]1 Dřeýohostice, IČ; 7ó4297 50, kteťá zajistí
zadavatelské činnosti (přípraýu a zdjištění pťůběhu ýýběroýého řízení)plo l,ýběr
dodavaíele.

Hlasování o

uo,neseaí: pfo: 1

proíi. 0

zdržel ]

Rada obce vzala na vědomí iníormaci slarosly o doručenépetici proti stavbě no\é
radnice, která bude projednána na následu|ícím zastupitelslvu obce,

11.

povolení lekonstrukce komunikace v úseku kolem

18,

18/52

Rada obce schýaluie uzaNře í smlouty o dílo nezi společnastí INSTALL CZ, s.r.o.,
Kúty ]723, 739 11 Frýdlant nad ostravicí, IČ: 2587ó613 a obcí Ostral,ice, ostravice
577, 73g 14 Ostťaýice, IČ: 00297046 v cetkové částce 833,()25,26 Kč bez DPH-

19, 19/52 Rada obce

schvalttje uzavření smloully o odyozu komunální odpadu mezi obcí
lr' 00)a-aJ" a obtt Čeladna L','adná l, 'Ja 12,
tČ; a0296571. Rada obce pověřuje staťastu k podpisll smlouý!,

oštraýift o:l],oNil? 5-- '3a l,],
Hlaro|ání o uske§e

í:

Ď/o., 4

ploli:0

Stalosta obce sgz.námil Cleny rady s probihajicim soudním sporem ,,Koaunikace
, aany -I,5,,donl
llcťn' |ť naIllťno na J\J, ó, u o,

20.

2a/52

Rada obce poúřuje starostu kjednání u ,oudu a l případě dohody lze uplatnit nálth
na typořádání pozemku, který byl přednesen
imlosIi ka zastupitelstýu obce
případné
(kanalizace, ýodoýod) či
ý2dání se nákladů na práyní zastoupení.

ý

zdržel: l

2l. 21/52

Rada obce schvaluje rozpočtoýou ahě

Hlasoyání o

usnesení: plo: 4

uč.4, viz přiloha
p/oíi: 0

č. ] kusneseni-

zdržel: ]

Zápis sepsán 05. 09. 2016

Ing. Miroslav

.liří paýlán

Mališ

ístostarosta obce

starosta obce

OBECNÍ ÍIŘAD V O§TR^VICI
sejmulo dnc

_5-

pi|,,.l

úpnnvn Rozpočru e.l
PRlJMY

od§/PoI
4116
4122
2212
3749
6171

]statní neinv,Dřiiaté tíansí,zesR

k

zg.s.zors

neinvesliční přiialé tíansférvod kraiů
silnice
ostatni činnosti k ochíaně přilody a kíaiinY
Ďinnósl misiní soráW
81 15 zména slavu kí,píoslředku

Kč
117 o00,00

29 400,00
21 400,00
2 500,00
50 000.00
651 700,00

872 000,00

oslravici 29,08 2016
Zpracovála:Leona Némcová
V

,],

od§/Pol

2219
231o
3314
3419
5512
6399

rštáiní záléžitosti Dozemních komunikaci
ostatni télovýóovná činnost
óóžámíochEná - dobíovolná čásl
ostaini íinančn i oDeíace

280
260
50
32
200
50

000.00
000,00

000,00
000.00
000,00
000.00

872 000,00

4

