Obec Smilovice

Zápis a usnesení
34. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 7.10. 2013 v 16 30 hod.
PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Jan Ondraczka, Tomáš Kubala,
Petra Szczuková od 17:30 hod
OMLUVEN: Roman Pientok, Petra Szczuková
ZAMĚSTNANEC OBCE: Renáta Lasotová
DALŠÍ PŘÍTOMNI: M.Nogol, J.Paduch, V.Suchánek, A.Pchálek, D.Pchálková, T.Spratek

Program jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení
4. Žádost o příspěvek na sportovní soutěž – ZŠ a MŠ Smilovice
5. Elektronická aukce na energie
6. Dopravní řešení situace na MK a silnici III tř.
7. Finanční příspěvek na mezinárodní turnaj – „Memoriál Zdenka Juroše“
8. Příprava rozpočtu na rok 2014
9. Rozpočtové opatření č. 6
10. Ceník – pronájem kulturního zařízení obce Smilovice

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 změnu v pořadí
programu : výměna bodu 6. za bod 4. a rozšíření programu o tento bod:
11.

Žádost o schválení sponzorského daru - ZŠ a MŠ Smilovice

Usnesení č. 1/34/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a jeho rozšíření:
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení
4. Dopravní řešení situace na MK a silnici III tř.
5. Elektronická aukce na energie
6. Žádost o příspěvek na sportovní soutěž – ZŠ a MŠ Smilovice
7. Finanční příspěvek na mezinárodní turnaj – „Memoriál Zdenka Juroše“
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8. Příprava rozpočtu na rok 2014
9. Rozpočtové opatření č. 6
10. Ceník – pronájem kulturního zařízení obce Smilovice
11. Žádost o schválení sponzorského daru - ZŠ a MŠ Smilovice
Hlasování: pro

5

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem je Renáta Lasotová zaměstnanec obce.
Usnesení č. 2/34/2013
ZO schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Tomáš Kubala, Petr Riedel
Hlasování: pro
5
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, plánované je
i rozšíření MK k MŠ.
Usnesení č. 21/25/2012
Podat stavební povolení na tělocvičnu – úkol trvá, jednání starosty o navržení nového řešení
i kanalizace.
Projekt na cyklostezsku (i v katastru Guty) – úkol splněn, Lesy s.p. projekt neschválily ani po
úpravě projektu – nelze dodržet parametry ochranného pásma kolem vodního toku.
Usnesení č. 5/29/2013
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k uzavření dodatku ke smlouvě s firmou Indape - správcem
vodovodu – úkol trvá, správce byl vyzván k podpisu.
4. Dopravní řešení situace na MK a silnici III tř.
Starosta obce seznámil přítomné s řešením dopravní situace v centru obce, z navržených řešení byla
schválena pouze realizace zrcadla, k řešení přechodu pro chodce nejsou zajištěné chodníky po obou
stranách silnice.
Dále obec požádala dopravní inspektorát Třinec o vyjádření k možnosti zpomalovacích semaforů
u silnice č. III/4764 a zpomalovacích prahů na MK v obci.Ve vyjádření ze dne 2.října 2013
inspektorát upozorňuje na negativní stránku věci a navrhuje pro zklidnění dopravy zavedení „Zóny
30“. Pro řešení situace v centru obce, umístění semaforu u budovy obecního úřadu, bude vyvoláno
další jednání s výrobcem i dopravním inženýrem. K řešení zhoršující se dopravní situaci na MK
směrem k „Vypolonce“ vyjádřili své názory občané přilehlých RD. Zastupitelé obce navrhují
komplexní řešení dopravní situace v obci směřující ke snížení rychlosti projíždějících dopravních
prostředků.
K odstranění překážek na MK (kamenů a kůlů), ohrožujících bezpečnost projíždějících po MK,
starosta obce vyzýval k jejich odstranění občany v místním tisku a na webových stránkách obce.
Pokud dojde v důsledku umístěné překážky k ohrožení života nebo způsobení škody, spočívá
odpovědnost na občanovi, jež umístěním překážky situaci způsobil.
Příchod v 17:30 hod P. Szczuková
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Usnesení č. 4/34/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje pro zvýšení bezpečnosti na MK v obci: vyhotovení projektu s řešením
dopravní situace, umístění svislého dopravního značení „název obec“a umístění „Zóny 30“ .
Hlasování: pro
6
5. Elektronická aukce na energie
Starosta obce informoval zastupitele o možnosti konání elektronické aukce v Třinci.
6. Žádost o příspěvek na sportovní soutěž – ZŠ a MŠ Smilovice
ZŠ a MŠ Smilovice požádala o příspěvek na sportovní soutěž „Běh za dovednostmi a znalostmi“
pro školy Sdružení obcí povodí Stonávky.
Usnesení č. 6/34/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek pro zajištění občerstvení školních družstev
„Sdružení obcí povodí Stonávky“, u sportovní soutěže „Běh za dovednostmi a znalostmi“ ve výši
2 500,- Kč.
Hlasování: pro
6
7. Finanční příspěvek na mezinárodní turnaj – memoriál Zdenka Juroše
Územní skupina IPA č. 215 Třinec, IČ 70915938, požádala o sponzorský dar na konání
mezinárodní akce „Memoriál Zdeňka JUROŠE“, který se uskuteční ve dnech 17. – 19. října 2013 ve
Sportovním centru ve Smilovicích. Tato akce prezentuje policii, bezpečnostní složky a celý zdejší
region.
Usnesení č. 7/34/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje sponzorský dar na konání mezinárodní akce „Memoriál Zdeňka
JUROŠE“ ve výši 3 000,- Kč pro územní skupinu č. 215 Třinec, INTERNATIONAL POLICE
ASSOCIATION.
Hlasování: pro
5 M.Nogol, P.Riedel, J.Ondraczka, T.Kubala, P.Szczuková
proti
1 J.Mackowski
8. Příprava rozpočtu na rok 2014
Pro přípravu rozpočtu se bude konat schůzka Finančního výboru a zastupitelé zašlou do termínu
21.10.2013 požadavky k jednotlivým položkám.
9. Rozpočtové opatření č. 6
Usnesení č. 9/34/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6 dle přílohy.
Hlasování: pro
6
10. Ceník – pronájem kulturního zařízení obce Smilovice
Usnesení č. 10/34/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje ceník: „Pronájem kulturního zařízení obce Smilovice“ dle přílohy
s platností od 8.10.2013.
Hlasování: pro
6
11. Žádost o schválení sponzorského daru - ZŠ a MŠ Smilovice
Usnesení č. 11/34/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finančního sponzorského daru ZŠ a MŠ Smilovice ve výši
8 000,- a věcného daru ve výši 40 000,- Kč.
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Hlasování: pro
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Informace starosty:
- pro zajištění přípravy „Obecního plesu“ je sestaven organizační výbor: T.Kubala, J. Mackowski,
J.Ondraczka;
-

starosta informoval o podané Žádosti o souhlas Obce se stavbou bytové jednotky č.1, 2,
3, 4 , výstavba 2 dvou dvojdomků na p.č. 381/6 k.ú. Smilovice u Třince;

-

při úpravě zeleně na hřbitově je nutné provést odstranění náletových dřevin, přerostlých
tují a frézování pařezů po odstraněných dřevinách, předběžná cena za odstranění cca 10
tis. Kč;

-

u prohlídky oplocení na hřbitově byla zjištěna nutnost výměny drátěného pletiva,
nahrazení novým pletivem je potřebné provést souběžně se sadovnickými prácemi.

 Závěr
34. zasedání bylo ukončeno v 20.30 hodin. Další zastupitelstvo je naplánováno na 11.11.2013
v 16.30 hodin.

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

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

………………………………………
TOMÁŠ KUBALA
OVĚŘOVATEL ZÁPISU

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