Obec Smilovice

Zápis a usnesení
32. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 15. 7. 2013 v 16 30 hod.
PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski,
Tomáš Kubala od 18 00 hod.
OMLUVEN: Tomáš Kubala, Roman Pientok
ZAMĚSTNANEC OBCE: Renáta Lasotová
DALŠÍ PŘÍTOMNI: Jaroslav Cienciala

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení a schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Výběrové řízení „Revitalizace obecního hřbitova“
Mandátní smlouva ASA EXPERT, a.s.
Výběrové řízení „Realizace místnosti – spolky“
Výběrové řízení „Poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP a vypracování
směrnic BOZP“

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 tyto body:
- Podání žádosti do programu OPŽP – zateplení budov MŠ a ZŠ Smilovice
- Zpracování projektové dokumentace – 3.etapa přístavba tělocvičny a kanalizace MŠ a ZŠ
- Pasivní bezpečnost - realizace semaforu s kamerou v obci
Usnesení č. 1/32/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a jeho rozšíření o body:
7. Podání žádosti do programu OPŽP – zateplení budov MŠ a ZŠ Smilovice
8. Zpracování projektové dokumentace – 3.etapa přístavba tělocvičny a kanalizace MŠ a ZŠ
9. Pasivní bezpečnost - realizace semaforu s kamerou v obci
Hlasování: pro
5
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem je Renáta Lasotová zaměstnanec obce.
Usnesení č. 2/32/2013
ZO schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Jindřich Mackowski, Petr Riedel
Hlasování: pro

5
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3. Výběrové řízení „Revitalizace obecního hřbitova“
Výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na „Revitalizaci obecního hřbitova“, bylo
provedeno ve spolupráci s firmou TISPOL s.r.o., kde bylo podáno 5 nabídek. K této veřejné
zakázce se vztahuje na část realizace dotace ze SZIF.
Usnesení č. 3/32/2013
Pro realizaci podlimitní veřejné zakázky „Revitalizace obecního hřbitova“ zastupitelstvo obce
schvaluje výběr nejvhodnější nabídky: firma TOKAMA stavební s.r.o., IČO 01445961,
s nabídkovou cenou 776 536,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro
5
4. Mandátní smlouva ASA EXPERT, a.s.
Starosta obce informoval o prácích na realizační projektové dokumentaci pro projekt „Zateplení
budovy Obecního úřadu ve Smilovicích“, kde dojde k oznámení o změnách v projektu: okna budou
plastové, dveře hliníkové, přístřešek na rampě zůstane a vstupní dveře z hlavní komunikace do
společenské místnosti budou zazděné. Obec obdržela z OPŽP registrační list k akci a byla vyzvána
k zahájení zadávacího řízení.
Usnesení č. 4a/32/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje Mandátní smlouvu s firmou ASA EXPERT a.s., IČO 27791891, za
účelem: vykonat mandatářem pro mandanta, autorský a technický dozor ke stavbě „Zateplení
budovy Obecního úřadu ve Smilovicích“ s cenou celkem 91 960,00 Kč s DPH.
Hlasování: pro
5
Usnesení č. 4b/32/2013
Zastupitelstvo obce bere na vědomí změny v realizační projektové dokumentaci „Zateplení budovy
obecního úřadu“.
Hlasování: pro
5
5. Výběrové řízení „Realizace místnosti – spolky“
Starosta obce jmenoval komisi pro posouzení a hodnocení nabídek k výběrovému řízení „Realizace
místnosti – spolky“: J. Mackowski, T. Kubala, J. Ondraczka.
Usnesení č. 5/32/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Realizaci interiéru místnosti –
spolky“ výběr zhotovitele: Eduard Rajnoch, IČO: 253 67498.
Hlasování: pro
4 M. Nogol, P. Szczuková, J. Ondraczka, J. Mackowski
zdržel se 1 P. Riedel
6. Výběrové řízení „Poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP a vypracování
směrnic BOZP“
K zajištění BOZP pro zaměstnance obce i pracovníky na dohody, bylo realizováno výběrové řízení
na dodání příslušných směrnic.
Usnesení č. 6/32/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr firmy: „Vikra služby s.r.o.“, IČO 633 59 936, pro dodání
směrnic v rámci BOZP.
Hlasování: pro
5
7. Podání žádosti do programu OPŽP – zateplení budov MŠ a ZŠ Smilovice
Pro možnost dosažení energetické úspory formou zateplení budov: MŠ a ZŠ Smilovice byla
vyhlášená 50. výzva OPŽP, oblast podpory: 3.2.1 Realizace úspor energie, kde jsou žádosti o
podporu v rámci prioritní osy 3 přijímány od 27. června do 29. listopadu 2013.
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Usnesení č. 7/32/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti do programu OPŽP na částečné zateplení budov MŠ
a ZŠ.
Hlasování: pro
5
8. Zpracování projektové dokumentace – 3.etapa přístavba tělocvičny a kanalizace MŠ a ZŠ
Vzhledem k nesouhlasu vlastníků dotčených sousedních parcel s výstavbou tělocvičny ve 3. etapě
bude dopracována projektové dokumentace s novým řešením výstavby objektu včetně kanalizace.
Usnesení č. 8/32/2013
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o dopracování projektové dokumentace s novým
řešením pro výstavby tělocvičny u školy včetně řešení kanalizace.
Hlasování: pro
5
Příchod T. Kubala v 18 00 hod
9. Pasivní bezpečnost - realizace semaforu s kamerou v obci
Pro pasivní bezpečnost v obci bude navrženo řešení měření rychlosti v centru obce s umístěním
semaforu a kamer.
Usnesení č. 9/32/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování projektu pro měření rychlosti na komunikaci č. III/4764,
s umístěním 2 ks semaforů a kamer.
Hlasování: pro
6
Informace starosty:
-

konání přeshraničního tábora pro děti s finanční spoluúčasti obce ve výši 5 885,- Kč, kde
celkové náklady obce jsou ve výši 39 235,- Kč.

-

právnická osoba založená obcemi - Stonax s.r.o. je ve finančních potížích, ředitelka
společnosti má zaslat další podklady k jednání

-

smlouva o poskytnutí příspěvku: Policie ČR – Hnojník

-

v rámci veřejného osvětlení bude navrženo rozdělení veřejného osvětlení pro trvalé noční
osvětlení

 Závěr
32. zasedání bylo ukončeno ve 19 : 30 hodin. Další zastupitelstvo je naplánováno na 19.8.2013
v 16.30 hodin.
………………………………………
RENÁTA LASOTOVÁ
ZAPISOVATEL

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

………………………………………
JINDŘICH MACKOWSKI
OVĚŘOVATEL ZÁPISU

………………………………………
PETR RIEDEL
OVĚŘOVATEL ZÁPISU
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