Obec Smilovice

Zápis a usnesení
19. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 22.2.2016 v 16 30 hod.
PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Roman Pientok, Michaela Zuczková, Petr Riedel,
Jindřich Mackowski, Jan Ondraczka, od 16 50 hod Tomáš Kubala
OMLUVEN:
ZAMĚSTNANCI OBCE: Renáta Lasotová
DALŠÍ PŘÍTOMNI: 14 osob
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení a schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách – ARRIVA MORAVA a.s.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu
o právu provést stavbu č. IV-12-8011435/2 – Procházková, NNk – ČEZ Distribuce, a.s.
Žádosti spolků o příspěvky na činnost
Rozpočtové opatření č. 1/2016

Jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání
Zasedání zahájil starosta Miroslav Nogol a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno, počet
přítomných zastupitelů je 5, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Usnesení č. 1/19/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
Hlasování: pro
6
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatelkou je Renáta Lasotová, zaměstnankyně obce.
Usnesení č. 2/19/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Roman Pientok, Petr Riedel
Hlasování: pro
6
3. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách - ARRIVA MORAVA a.s.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dodatkem č. 4 ke smlouvě spojené se zajištěním
dopravní obslužnosti na území obce dopravcem ARRIVA MORAVA a.s., týkající se
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poskytnutí kompenzace za veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě s vykazovanou
prokazatelnou ztrátou. Návrh na úhradu dopravci z důvodu plnění dopravní obslužnosti linek
861743 a 861748 pro rok 2016 činí 55 879,- Kč.
Usnesení č. 3/19/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě
cestujících, poskytnutí kompenzace za veřejné služby ze dne 30.3.2012, s dopravcem
ARRIVA MORAVA a.s. kde pro rok 2016 je stanovena úhrada závazku ve výši 55 879,- Kč.
Hlasování: pro
6
4. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu
o právu provést stavbu č. IV-12-8011435/2 – Procházková, NNk – ČEZ Distribuce,
a.s.
Předmětem úplatné smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene, osobní služebnosti –
zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy týkající se umístění soustavy
zemního kabelového vedení 0,4 kV pro výstavbu rodinného domu na p.č. 282/4 k.ú.
Smilovice u Třince.
Usnesení č. 4/19/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8011435/2 – Procházková, NNk“,
stavba vede přes p.č. 1727 k.ú. Smilovice u Třince, povinná je obec a jako oprávněná
vystupuje ČEZ Distribuce, a.s..
Hlasování: pro
6
5. Žádosti spolků o příspěvky na činnost
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s doručenými žádostmi spolků o finanční příspěvky.
Příchod T. Kubala v 16 50 hod
Usnesení č. 5a/19/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančních dotací, darů a veřejné sbírky z rozpočtu
obce pro rok 2016 dle přílohy.
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce na podporu
činnosti spolků v celkové výši 410 000,- Kč.
Hlasování je zobrazeno v tabulce viz příloha.
Usnesení č. 5b/19/2016
Zastupitelstvo obce dále schvaluje uzavření „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce“ s TJ Smilovice, o.s. k příspěvku na částku 300 tis.
Kč a s Farním sborem Slezské církve evangelické v Komorní Lhotce na částku 58 tis. Kč .
Hlasování: pro
7
Usnesení č. 5c/19/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2016 bezplatný pronájem kulturního zařízení obce pro
místní spolky v celkové výši 4 000,- Kč, za podmínky provedení úklidu pronajatého zařízení.
Hlasování: pro
7
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6. Rozpočtové opatření č. 1/2016
Usnesení č. 6/19/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016 dle přílohy.
Hlasování: pro
7
-

Dotazy a připomínky členů zastupitelstva obce k činnosti mezi zasedáními
zastupitelstva obce

Starosta obce M. Nogol poděkoval všem za projevenou podporu spojenou s dočasným
pobytem křesťanských uprchlíku ve středisku KARMEL. Obec zaznamenala spoustu
kladných ohlasů a obdržela i vstřícné zprávy e-mailovou poštou. Členové a hosté dále
diskutovali o problematice a negativním postoji některých občanů a iniciativou politických
stran a hnutí. Po upřesnění a doplnění informací týkajících se pobytu, řada občanů změnila
svůj negativní postoj k ubytované skupince křesťanských uprchlíků v obci.
Místostarosta J. Mackowski předal informaci o postupu České pošty, s. p. týkající
se snižování počtu poštovních poboček v ČR, kde v průběhu 10 let má být současný stav
snížen z 3 600 na 600 poboček, další služby by měly být provozovány formou partnerství.
Závěr
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 18 30 hodin, následující zasedání je stanoveno
na 21.3.2016.

…………………………………
RENÁTA LASOTOVÁ
ZAPISOVATELKA

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

………………………………......
PETR RIEDEL
ČLEN ZASTUPITELSTVA

….....…………………………
ROMAN PIENTOK
ČLEN ZASTUPITELSTVA
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