Obec Smilovice

Zápis a usnesení
31. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 24. 6. 2013 v 16 30 hod.
PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel,
Jindřich Mackowski od. 16 55 hod.
OMLUVEN: Tomáš Kubala
ZAMĚSTNANEC OBCE: Renáta Lasotová

Program jednání:
Zahájení a schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení
Příspěvek na plavání PZŠ Hnojník
ZŠ a MŠ zpráva České školní inspekce
VZMR na služby s názvem „ VZDUCHOTECHNIKA pro školní jídelnu.“
Věcné břemeno ČEZ Distribuce a.s. - vedení elektropřípojka pro RD z p.č. 1719 k.ú.
Smilovice u Třince
8. Návrh závěrečného účtu „ Sdružení obcí povodí Stonávky“ za rok 2012
9. Náklady na úpravu nebytových prostoru - místnost pro spolky
10. Informace k opravám MK
11. Rozpočtové opatření č. 4/2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání
Zasedání zahájil starosta Miroslav Nogol a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno, počet
přítomných zastupitelů je 5 a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starosta navrhl rozšíření programu
o tento bod: Smlouva o výpůjčce EKO-KOM, a.s.
Usnesení č. 1/31/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a jeho rozšíření o bod:
12. Smlouva o výpůjčce EKO-KOM, a.s.
Hlasování: pro
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2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem je Renáta Lasotová zaměstnanec obce.
Usnesení č. 2/31/2012
ZO schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Roman Pientok, Petra Szczuková
Hlasování: pro
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Příchod J. Mackowski v 16 55 hod
3. Kontrola plnění usnesení
ZO bylo seznámeno s plněním úkolů:
Usnesení č. 17/25/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení výběrového řízení na pořízení projektové dokumentace na
chodník v centru obce – úkol trvá, chodník bude projektován až ke hřbitovu
Usnesení č. 21/25/2012
Zastupitelstvo obce uložilo úkol starostovi, provést výběrové řízení na dodavatele energií pro obec a
školu – úkol splněn viz usnesení 8/30/2013
Podat stavební povolení na tělocvičnu – úkol trvá, jednání starosty o navržení nového řešení
Vyhlásit výběrové řízení na hřbitov – parkoviště, chodník na hřbitově (bez urnové stěny) – úkol
trvá, termín realizace do 31.10.2013 – splněno (zveřejněno dne 21.6.2013)
Projekt na cyklostezsku (i v katastru Guty) – úkol trvá, Lesy s.p. projekt neschválily, starosta
povede další jednání
Při hotové pasportizaci zadáváme studii veřejného osvětlení – úkol splněn, předáno p. Riedlem
dne 24.6.2013
Usnesení č. 5/29/2013
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k uzavření dodatku ke smlouvě s firmou Indape - správcem
vodovodu. – úkol trvá
4. Příspěvek na plavání PZŠ Hnojník
ZŠ a MŠ sp.j.v. J.Kubisze, Szkola Podstaw. i Przedszkole Hnojník, přísp. organizace požádala
o příspěvek pro 5 žáků školy s trvalým pobytem ve Smilovicích.
Usnesení č. 4/31/2013
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na plavání pro žáky ZŠ a MŠ sp.j.v. J.Kubisze, Szkola
Podstaw. i Przedszkole Hnojník, přísp. organizace ve výši 150,- Kč na žáka, kde je 4 x hrazen
příspěvek ve výši 150,- a 1 x příspěvek ve výši 75,- Kč za žáka s poloviční návštěvnosti tj. celkem
675,- Kč.
Hlasování: pro
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5. ZŠ a MŠ zpráva České školní inspekce
Usnesení č. 5/31/2013
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Inspekční zprávu České školní inspekce 743/13-T o stavu v ZŠ
a MŠ.
Hlasování: pro
6
6. VZMR na služby s názvem „ VZDUCHOTECHNIKA pro školní jídelnu.“
Obec zveřejnila výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a oslovila 5
potencionálních dodavatelů. Nabídku podaly 3 firmy.
Usnesení č. 6/31/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci VZMR „Vzduchotechnika pro školní jídelnu“firmou PROFI
KLIMA a.s., za cenu s DPH 465 410, 77 Kč.
Hlasování: pro
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Věcné břemeno ČEZ Distribuce a.s. - vedení elektropřípojka pro RD z p.č. 1719 k.ú.
Smilovice u Třince
ČEZ Distribuce a.s. zaslala pro realizaci přípojky zemního elektrického zařízení elektropřípojka
NNk Hellstein k p.č. 381/3 k.ú. Smilovice u Třince smlouvu o zřízení věcného břemene.
7.

Usnesení č. 7/31/2013
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o věcném břemeni ČEZ Distribuce a.s. - vedení
elektropřípojka pro RD na p.č. 381/3 z p.č. 1719 obě v k.ú. Smilovice u Třince.
Hlasování: pro
8.
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Návrh závěrečného účtu „ Sdružení obcí povodí Stonávky“ za rok 2012

Usnesení č. 8/31/2013
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2012.
Hlasování: pro
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9. Náklady na úpravu nebytových prostoru - místnost pro spolky
Projednání bodu z 30. jednání ZO dle vybrané projektové dokumentace fi. Interdekor HP s.r.o. bude
provedena realizace „ Zařízení interiéru místnosti pro spolky“. Osvětlení je již realizováno.
Usnesení č. 9/31/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na realizaci „Zařízení interiéru místnosti
– pro spolky“ dle studie firmy Interdekor včetně spotřebičů a čalouněných židlí. Pro výběr
textilních potahů a čalounění budou předloženy vzorníky látek.
Hlasování: pro
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zdržel se 1 (P. Szczuková)
10. Informace k opravám MK
Usnesení č. 10/31/2013
Pro rekonstrukci místních komunikací bylo použito 450 tun recyklátu v celkové hodnotě 73 507,50
Kč s DPH. Další opravy budou prováděné v nejnutnějším rozsahu tryskovou metodou.
Hlasování: pro
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11. Rozpočtové opatření č. 4/2013
Usnesení č. 11/31/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4
- navýšení výdajů na rekonstrukci a údržbu MK
- rekonstrukce soc. zařízení v havarijním stavu v mezipatře budově školy
a další dle přílohy.
Hlasování: pro
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zdržel se 1 (P. Riedel)
12. Smlouva o výpůjčce EKO-KOM, a.s.
Společnost EKO-KOM, a.s. předložila návrh nové smlouvy o bezplatné výpůjčce sběrných nádob.
Usnesení č. 12/31/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje znění Smlouvy o výpůjčce, evidenční číslo 30/0512, týkající se
bezplatné výpůjčky sběrných nádob pro tříděný sběr využitelných odpadů.
Hlasování: pro
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Informace starosty:
- pro rekonstrukci veřejného osvětlení je nutno provést úpravy na jističích, náhrady svítidel
a rozdělit síťové připojení pro noční proud pro dodávky v okolí Karmelu
- havárie kanalizace ve staré budově Obecního úřadu: navýšení výdajů na opravu nefunkčního
odpadu ve sklepu po bývalé restauraci
- v centru obce v parčíku je umístěn pamětní kámen se znakem obce
- v rámci mikroregionu se koná výměnný pobyt dětí
- žádost p. Zabystrzana o odkoupení části p.č. bude řešena po dokončení Pozemkové úpravy
v k.ú. Smilovice u Třince a Rakovec
- požadavek p. Chwistka na úhradu prací za údržbu MK k RD na Goduli
 Závěr
31. zasedání bylo ukončeno ve 20.15 hodin. Další zastupitelstvo je naplánováno na 5.8.2013
v 16.30 hodin.

………………………………………
RENÁTA LASOTOVÁ
ZAPISOVATEL

………………………………………
MIROSLAV NOGOL
STAROSTA OBCE

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

………………………………………
PETRA SZCZUKOVÁ
OVĚŘOVATEL ZÁPISU
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