Obec Smilovice

Zápis a usnesení
10. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 10.8.2015 v 16 30 hod.
PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jindřich Mackowski, Roman Pientok, Michaela
Zuczková, Petr Riedel, Tomáš Kubala
OMLUVEN: Jan Ondraczka
ZAMĚSTNANCI OBCE: Renáta Lasotová

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

Zahájení a schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zprávy a usnesení výborů obce o kontrole
Přijetí finančního daru - škola
Smlouva o zřízení věcného břemene p.č. 1640/1, stavba IV-12-8008462/3 – ČEZ
Distribuce, a.s.
Žádost spol. UNIGEO a.s. o vyjádření k prodloužení doby užívání dočasné stavby
Generální oprava mostu SM - M 01
Rozpočtové opatření č. 5

Jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání
Zasedání zahájil starosta Miroslav Nogol a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno, počet
přítomných zastupitelů je 6, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Usnesení č. 1/10/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
Hlasování: pro 6
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatelkou je Renáta Lasotová, zaměstnankyně obce.
Usnesení č. 2/10/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski.
Hlasování: pro 6
3. Zprávy a usnesení výborů obce o kontrole
Zastupitelstvu obce byly předloženy zápisy výborů obce včetně jejich usnesení k provedeným
kontrolám, tj. zápis Finančního výboru ze dne 24. 6. 2015 a 22. 7. 2015 a Kontrolního výboru
ze dne 31. 7. 2015 za obec. Vyřízená byla reklamace Oranžového hřiště, viz zápis kontrolního
výboru – různé.
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Usnesení č. 3/10/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy Kontrolního a Finančního výboru k provedeným
kontrolám na obci v průběhu roku 2015.
Hlasování: pro 6
4. Přijetí finančního daru - škola
Žádost zřizované školy ze dne 1.7.2015, č.j. 305/451/2015 za účelem schválení přijetí daru.
Usnesení č. 4/10/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finančního daru v hodnotě 69 tis. Kč od SRPŠ pro
Základní školu a Mateřskou školou Smilovice.
Hlasování: pro 6
5. Smlouva o zřízení věcného břemene p.č. 1640/1, stavba IV-12-8008462/3 – ČEZ
Distribuce, a.s.
Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene – osobní služebnosti – zřízení
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy týkající se umístění soustavy
podzemního kabelového vedení 0,4 kV.
Usnesení č. 5/10/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti na
p.č. 1640/1 k.ú. Smilovice u Třince, stavba IV-12-8008462/3, Smilovice, Lipowczan NNv,
povinná je obec a jako oprávněná vystupuje ČEZ Distribuce, a.s..
Hlasování: pro 6
6.
Žádost spol. UNIGEO a.s. o vyjádření k prodloužení doby užívání dočasné
stavby
Členové zastupitelstva obce byli seznámení s žádosti spol. UNIGEO a.s. ze dne 16. 7. 2015,
č. j. 316/250/2015, sp. zn. 437/2013, týkající se prodloužení užívání dočasné stavby „Pracovní
a manipulační plocha vrtu Sm – 1 Smilovice včetně sjezdu“, z důvodu blížícího se konce
platnosti současného povolení. Stavba byla vybudována za účelem provedení geologického
vrtu k ověření ložiska zemního plynu.
Usnesení č. 6/10/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení užívání dočasné stavby „Pracovní a manipulační
plocha vrtu Sm – 1 Smilovice včetně sjezdu“ do 4. 9. 2017.
Hlasování: pro 6
7.
Generální oprava mostu SM - M 01
Na základě hlavní prohlídky mostu v centru obce Smilovice dne 29.6.2015 autorizovaného
technika pro mosty a inženýrské konstrukce bylo zjištěno, že most je v havarijním stavu
a vady mostovky jsou neopravitelné, okamžité opatření: uzavřít most pro veřejný provoz,
ponechat pouze pro pěší. Změna dopravního značení na trase je řešena ve spolupráci
s odborem dopravy a Policii ČR.
Usnesení č. 7/10/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na rekonstrukci
mostu SM - M 01, kde za účelem přípravy zadávací dokumentace a pro vyhlášení samotné
veřejné zakázky na stavební práce budou osloveny další subjekty. Termín realizace zakázky
„Rekonstrukce mostu SM - M 01“ bude stanoven do 31.12.2015.
Hlasování: pro 6
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8.
Rozpočtové opatření č. 5
Usnesení č. 8/10/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5 dle přílohy.
Hlasování: pro 6
Dotazy a připomínky členů zastupitelstva obce k činnosti mezi zasedáními zastupitelstva
obce. Starosta seznámil přítomné se záležitostmi:
-

-

-

-

zpevnění účelové komunikace MK 6d určené pro objížďku při rekonstrukci mostu
v centru obce,
oprava a zpevnění původního propustku na MK 2c u RD č. 116,
návrh na zhotovení soch a jejich rozmístění na veřejném prostranství v obci,
na základě stížnosti občanů k problematice značného výskytu plevele - oset pcháč,
v k. ú. Rakovec, byla dne 10.8 2015 provedena prohlídka pozemků a k prošetření
situace na zemědělských pozemcích bude podán podnět na obec s rozšířenou
působností, aby v souladu se zákonem o rostlinolékařské péči zkontroloval,
jak vlastník pozemku plní povinnosti stanovené mu tímto zákonem,
návrh ředitelky pobočkové sítě ing. H. Janowské z Pošty s. p. na zrušení pobočky
ve Smilovicích a změnu obsluhy, se zavedením Pošty Partner od 1. 4. 2016.
Všichni přítomni zastupitelé vyjádřili nesouhlas se změnou parametrů stávající
pošty a zavedení Pošty Partner.
rušení nočního klidu: tato problematika je řešena v rámci zákona, kde je stanovena
doba nočního klidu mezi 22 – 6 hodinou, a ani obec nepovoluje výjimky mimo tuto
dobu,
žádost p. Žyly o umístění zrcadla na MK 1b včetně omezení rychlosti na
komunikaci, připomínka bude konzultována s dopravním inženýrem,
žádost organizace o sponzorování hendikepovaných lidí: obec z rozpočtu podporuje
místní spolky a organizace v obci.

Den obce: J. Mackowski informoval přítomné o organizaci a zajištěním akce. Dovoz
potřebného vybavení na akci bude realizován ve čtvrtek dne 13. 8. 2015 od 15 hod a úklid
bude proveden dne 16. 8. 2015 od 11 hod., ke spolupráci budou vyzvány i místní spolky.
P. Riedel informoval o zadání studie proveditelnosti pro rekonstrukci vodojemu,
a o nutnosti provedení hydrogeologického průzkumu za účelem zjištění podzemních zdrojů
pitné vody, rovněž upozornil na dořešení vlastnických vztahů pro lokality k vrtům.
Závěr
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19 45 hodin, následující zasedání je stanoveno
na 14.9.2015.
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