ZÁPIS A USNESENÍ

z 54. za§edání rady obce Ostravice

Datum zasedáníi

|2.09.2016

Počet členůrady obce:
přitomno členů:

5

4 (dle přezenční listin},)

záznam iednání a u§ne§eníl
Bod

!. t/54

Rada obce schlaluje přednesený progra dnešního zasedání rady obce. Program
lotožný s proj e dnávaným i body j ednání.

Hlasování o

2. 2/5.1

usnesení: pro:4

2dlžcl:0

Rada obce schvaluje poslgltnutí fnančniho př.íspě\,ku w l,ýší2.000,- Kč na úhradu
fuikladů spojerrých s,,,ykonánín pohřbu občana obce, a lo pro

ploti.,l

Hlasol,ání o usnesení.

g. 3/51

P1,0tí:a

je

zdržel,0

Rada obce lch|aluje poslťlínuíí fhanč]lího příspěýku w ,y*ši 2-000,, Kč na úhradu
náklaclů spojených s vykonáním pohřbu občana obce, a lo pro-

Hlasovánío usneseni:

pto:3

zdlžal, 0

Rada obce projednala žádost svazu tělesně postižených v ČR, z, s.. místlli oťganizace
Frýdlant nad ostravicí, IČ: 64122590. zastoupená oldřichem MoriseD], Kamenec 32.
Frýdlant nad ostravicí o fiIrančili přispěvek pro činnost organizace na rok 2017.
Členy olganizace je 39 občarůobce ostrar ice,

4.

1/51

w

yýšís.aqa,- Kč P|,o s,az lělesně Posližených
yČR, z. s., míslníoiganizace Frýdlant nad Ostrat,icí, Ič. ó1I2259a, za§toupený
Oldřichem Morísen, Kamenec 32, FlýdLant nad Osn,avici. Rada obce schlaluje
k zahrnutí této položlq do rozpočtu obce pro rok 20}7_
Rada obce schtlaluje finančnídar

I{lasoýani o usheseni:

-l,

5.

Rada obce projednala žádosl ředitelk) Základni škol} a \íateřskc škol} ostra\ ice.
piispě\korá organizace. Ostrar ice j00.739 ]4. lČ] 750]97]5. o pololení l1jimkv
z nej\,]ššíhopočlu žákůčlvrlc lříd\ pro školnj Iok 20ló,]()l7,i j-l

Ratla obce schl,rluje lLidLlst ředitclb ZLikhdni ško| u -\Ialcřski (kab,OrlrO\icť,
pří.tpél,kolti ot,gcltlilllce, ()strayic,a 300, -j') !] lL' ''l]:u-l5. o Pó\,1,1ctlt 1.\,iimk\
z nci\,ššíhopočíužákli č^,1,1c líil\ p],o škalni rtlk ]0 ]ó )l)l-

Hlusolúlía u:rusení
Rada obce lzala na \ědonli rípor,ěd'nájernní sn]lou\),na umislěl]í konlejueťLL na

komuná1niodpadnapoZenlkuparc.e'IpodanouE
j]

ó

porčřu|e sprtiru lnajelku k oslovení soused ího llashika
pozemku s n]ožnosti ulnístělli kolrtejĎerLt na komllnální odpad.
Rada obce schtulttle l1úienl)1í.rl)llol!\,u nu u]l1í.líčník()l1lei e],zl ncl kontunúlní odpacly
]1a Po.enck p.o,c. č. ]-ó0:1 l k lj ()vrul,icv } v společností .l&T ]_\'I'í.STI(:.\íj
,\POLEC\?ýT, ct.s. Pobřcžní :9'.]..l. ]3ó a0 Pruhu-Kutlín. tČO J-ó':ó8.!, jako
ýldslník pozuúku, za centt ]0(),, Kč nu rok_
Hlttsot,únío nnescní:
-a

,7.

^

5,1

llada obcc

sc,nttlttjL
tt:drření ,Sntlouy.t, tl tlílo nlL:i Sp|'ú\'oll silni.,
.\lot,ctlskosIe:ského kruíc. Pííspě\,ko\,éorga]li:aL,l. Ýřecliska F):1bk-l,íí_\tek,
Llorynth,ol,a 228,. -J8 S3 Fr_ýll.k-,\1í5tek. ICO: 000951ll. .aslalQaná hlg.
Radonth,enl l'lka 1 Ll abcí ()\I1,4\ica, ()!lrd|icc 5:' ^39 l1. ]Č: 0()29'()]6, \e I,ěci
:inlní tidr!b_l mosl1'! ť\, č. 5ó-()9ó o tl, t' 5ó-()93 Rcltla l)b.e po\,ěíujc .ýlal,os!ll
k podpi.lu snllotn,.t.

lIlasolánío usnesení

9.

lzala na \č(Iomi ste\ llnančnich ploslředkťl Da úólcch u banko\nícl)

Racla obcc
ústa\ fl

3

9

5J

pro 3

!úh,l L ]' ("R tl ttltthlus

ohca :a llitllln po5tl:o\,(ini nárcku na
clú\,b y poll1óci Ih totnL' |1ot!:i - loplatek llu h.llleni u žud,ttL,lu u:í\\1lícíchb\t
I ub\lo,Itlchtl:ařte íntt nttšcnl kutustr<ilnitn ti:cnlí podla l33 od:t ó -úk_ l1I 20()6
,9Il- ct sotllla-rí s tillt, ab| l)],:!(in ponloci \ hnfultli fiou:i u],('iI, žc :tt osobu lcíl,ctjícíblt
par,.,:,ie
uu,
blt",,,
kter! bldlí y uhy!ayacínt :aří:.,1i (.'bro\aci a školici
Rttelct

obce

schlulýe

f

slíedisko, oso,CNice L' P. 5óI
l]lasot,dni o

usllesení:

--f'

pro:1

:i|žťl.0

lll!t]51KaaaaDcesch|,alueuntuentlfn.went

324.Jbude

fv

Domě s byty pro seniory, Ostraýice
l 13, nájeftní sffiIouýa bude uzayřena na dobu od

Hlasování o

11.

usnesení:

pfo:3

l,

1

1. 2016 do

pro!i:0

12, 12/51

usneseni,

pra:

pl,oli.I

3

zdržel: ]

3/54

zdržel: 0

Rada obce sch,\,aluje tlypsání ,,1. |')|:\,r - posyp koňlunikací při zi]11l1i údržbě
kohluhikací na úze obce ost],uýice pro období ]. 1], 20]ó do 3]. 3, 20]7",
Hlasování o usneseni:

14, 11/51

zdržel: 0

Rada obce schvaluje úěast obce osn,a|ice na aukci ýýtýaťných děl, klerou pol'ádá
Charita Frýdek-Místek, F, Čejlry 150, 738 01 Frýdek-Místek a povéhie starcstu a
nlístostarcstu k zakoupení uměleckého dílct do výše 5.000,- Kč.

pťoli:l

pto-,

3

Rada obce schllaluj e r ozpočtot,ou z]l1ě

Hlasoyáni o

15,

ě.

Rada obce schýaluje nabídku dodatatele LUMIUS spol. sr.o,, Horní 7a(l, 739 25
Sviadnov, IČ: 259t 19,15 na dodá\,kl! eleklťické energie od L ]. 20]7 - 31. ] 2. 2017.
Hlasoyání o

]

hájemceh bytu
4. 20]7-

Rada obce projednala předložené nabídky na dodavatele elektlické energie na rok
2017.

1l/51

13

3l.

uýtesení: pro: 3

proli:

l1u

č. 6

-

0

,tiz př ílo ha

proti: I

zdržel: ]

č. lkusnescni.
zdt,že|.0

Rada obce projedrrala vypsáni výběrového řízeni na opravl! místni komunikace
,,Kamenec", Jedná se o podlimilIlí zakáZku, Předpokládány teťmin olevírání
dolučených nabidek j e 21 .9. 2016.

15/5.1 Rada obce poýěřuje slarcstll k praýnínll odsouhlasení návrhu dohod o náhrudě

š{ody mezi obcí Ostrayice, Oslraýice 577, 739 14, IČ:.00297016 a Svazkenl obcí
Cistá oó,a, Náměstí3,739 l1 Frýdlant nad ostral,icí, ]C 75a83]0
Hlasováni o

usnesení:

pro.

3

pťoti 0

zdržel: l

ló

16/54 Rada obce §chvaluje platou!,

uýměr ředitelce Zókladhí a Mateřske školy ý ostr.Dici,
Mgr. Janě Veličkotté, dle zikona č. 262/2006 Sb. a dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Hlasol,ání o

l'1.

usnesení: pro: 3

ploti:0

zdržel: ]

Rada obce vzala na vědomí informaci starosty o navržené zrněně projektované trasy
vedení kanalizačnístoky směr sepeM.

změnu projeldoýa é ýasy ýedení lranalizdč í stoky ýrlěr
sepetfui s ftapojením na stobu ý blízkosti objekru ostraýice ě, p- 233 - Hanrovice,

17/54 Radq obce schvaluje
Hlasoýání o

u§nesgni:

pfo: 3

Zápis sepsán 19.9.2016

',.'?-

.a-za;n"

ž

M

osloý llúališ
stařosta obce

Ing.

oBEcIYÍ ÍrňAD v o§TR^vtcI
vyvělcno dnc y'3 /?. 4/é
sejř,i}!o dnc

-4-

proli:0

zdržel:

l

od§/Po
a115 změna stavu kr,prostředku

Kó
60 000 00

60 000.00
V

oslravici

12,09,2016

ZpracoVala:Leona Němcová

od§/Pol
6115 Volby do zastupilelstev

t]sc

60 o0o 0n

60 000,00

