Obec Smilovice

Zápis a usnesení
24. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 3.10. 2012 v 16 00 hod.
PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka,
Petr Riedel (od 16.30h), Tomáš Kubala (od 17.30h)
ZAMĚSTNANCI ÚŘADU: Jana Swaczynová
OMLUVEN: Jindřich Mackowski

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení a schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení
Neinvestiční náklady - škola a školka Hnojník
Žádost o příspěvek na pohoštění na sportovní soutěž - škola Smilovice
Dohoda o partnerství k realizaci projektu „Infotur 4“
Smlouva o věcném břemeni - vodovodní řád p.č. 62/1 k.ú. Rakovec
Úbytkový seznam - knihovna
Rozpočtové opatření č. 4

Jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání
Zasedání zahájil starosta Miroslav Nogol a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno, počet
přítomných zastupitelů je 4 a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Usnesení č. 1/24/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
Hlasování: pro

4

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem je Jana Swaczynová zaměstnanec obce.
Usnesení č. 2/24/2012
ZO schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Jan Ondraczka, Roman Pientok
Hlasování: pro
4
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3. Kontrola plnění usnesení
Usnesení č. 3/24/2012
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení a to:
Usnesení č. 10/23/2012
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k realizaci zítky, a to přímým nákupem hotových dílů,
montáž bude provedena ve spolupráci se členy zastupitelstva - splněno
Hlasování: pro
4
4. Neinvestiční náklady - škola a školka Hnojník
Obec Smilovice má zřízenou základní školu s I. stupněm podle § 178 odst. 1 a) zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů.
Usnesení č. 4/24/2012
Zastupitelstvo obce Smilovice neschválilo úhradu neinvestičních nákladu na žáky ze MZŠ Hnojník
a PMŠ Hnojník za 1.pol. 2011/2012.
Hlasování: pro
4
5. Žádost o příspěvek na pohoštění na sportovní soutěž - škola Smilovice
Usnesení č. 5/24/2012
Zastupitelstvo obce Smilovice schválilo příspěvek ve výši Kč 3.500,-- na 10. ročník soutěže
v minikopané pro školy v mikroregionu Povodí Stonávky.
Hlasování: pro
4
Příchod Petr Riedel 16.30hod
6. Dohoda o partnerství k realizaci projektu „Infotur 4“
V rámci operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika na
období 2007 – 2013 je s hlavním partnerem Regionální radou rozvoje připravován projekt na
modernizaci cykloturistického značení ve Smilovicích. Celkový rozpočet projektu je 788 376,- Kč,
z toho dotace 85% představuje částku 670 120,- Kč. Obec Smilovice poskytne žadateli (hlavnímu
partnerovi) na realizaci projektu 100% z celkového vlastního podílu na realizaci projektu, tj. částku
44 714,-Kč. Vlastní vklad obce činí 15% z vlastního podílu celkového rozpočtu projektu, tj. 6 707,Kč. Předpokladaným termínem realizace je rok 2013.
Usnesení č. 6/24/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o partnerství k realizaci projektu „INFOTUR 4“, podání
žádosti o dotaci ve spolupráci s Regionální radou rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci na
modernizaci cykloturistického značení systému Regiotour.
Hlasování: pro
5
7. Smlouva o věcném břemeni - vodovodní řád p.č. 62/1 k.ú. Rakovec
Vodovodní řád investora MUDr. T. Uhláře vedoucí na p.č. 1840/6 k.ú. Ropice bude po nabytí
právní moci kolaudačního rozhodnutí převeden na obec Smilovice. Věcné břemeno je vyznačeno
GO plánem č. 1039-73/2012.
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Usnesení č. 7/24/2012
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smluv k věcným břemenům dle vyznačeného GO plánu
č. 1039-73/2012 ze dne 27.9.2012, uložení vodovodního řádu na p.č. 62/1 k.ú. Smilovice u Třince
a 1912/1, 1840/6 k.ú. Ropice a převod řádu do vlastnictví obce po kolaudaci.
Hlasování: pro
5
8. Úbytkový seznam – knihovna
V knihovně byla provedena revize knihovního fondu dle knihovního zákona a proběhlo vyřazování
opotřebovaných a poškozených knih z fondu.
Usnesení č. 8/24/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení knih z fondu Místní knihovny v celkovém počtu 479 kusů
v hodnotě 42.370,40 Kč, dle předloženého Úbytkového seznamu ke dni 3.10.2012.
Hlasování: pro
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9. Rozpočtové opatření č.4.
Usnesení č. 9/24/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění rozpočtové opatření č. 4. dle přílohy.
Hlasování: pro
5
Příchod Kubala Tomáš 17.30hod
•
•

Různé
Ukládáme úkol paní místostarostce k prověření možnosti odvozů odpadu ze Smilovic
firmou Nehlsen pouze jedním vozidlem a jeho zvážení. Zjištění nákladů na odpad

• Závěr
24. zasedání bylo ukončeno v 18:30 hodin. Další zastupitelstvo je naplánováno na 26.11.2012
v 16.30 hodin.

………………………………………
JANA SWACZYNOVÁ
ZAPISOVATEL

………………………………………
Bc. MIROSLAV NOGOL
STAROSTA OBCE

………………………………………
ROMAN PIENTOK
OVĚŘOVATEL ZÁPISU

………………………………………
JAN ONDRACZKA
OVĚŘOVATEL ZÁPISU
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