Obec Smilovice

Zápis a usnesení
29. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 19.10.2016 v 16 30 hod.
PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Michaela Zuczková, Petr Riedel, Jan Ondraczka,
Jindřich Mackowski, Roman Pientok
OMLUVEN: Tomáš Kubala
ZAMĚSTNANCI OBCE: Renáta Lasotová
DALŠÍ PŘÍTOMNI: 1 host
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení a schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení výborů obce
Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Smilovice“
Dotační program MŠMT – škola
Rozpočtové opatření č. 8

Jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání
Zasedání zahájil starosta Miroslav Nogol a prohlásil, že toto zasedání bylo řádně svoláno,
počet přítomných zastupitelů je 6, zastupitelstvo je usnášeníschopné a navrhnul rozšíření
programu o body:
- Veřejnoprávní smlouva, agenda speciálního stavebního úřadu – Město Třinec
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „ Výstavba chodníku – Smilovice“, K2 stavební
Moravia s.r.o.
Usnesení č. 1/29/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání, jeho rozšíření a projednání v tomto pořadí:
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení výborů obce
4. Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Smilovice“
5. Dotační program MŠMT – škola
6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „ Výstavba chodníku – Smilovice“, K2 stavební
Moravia s.r.o.
7. Veřejnoprávní smlouva, agenda speciálního stavebního úřadu – Město Třinec
8. Rozpočtové opatření č. 8
Hlasování: pro
6
1.
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2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatelkou je Renáta Lasotová, zaměstnankyně obce.
Usnesení č. 2/29/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Jan Ondraczka, Roman Pientok
Hlasování: pro
6
3. Kontrola plnění usnesení výborů obce
Zastupitelstvu obce byl předložen zápis Finančního výboru obce o provedené kontrole, včetně
usnesení ze dne 20.7.2016 a 10.10.2016 a Kontrolního výboru ze dne 14.10.2016.
Usnesení č. 3/29/2016
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Finančního výboru o provedené kontrole dne
20.7.2016 a dne 10.10.2016 i Kontrolního výboru ze dne 14.10.2016.
Hlasování: pro
6
4. Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Smilovice“
Zastupitelé obce byli seznámení s výsledným pořadím uchazečů pro veřejnou zakázku malého
rozsahu „Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Smilovice“ dle zveřejněné výzvy.
Nabídky byly podány deseti uchazeči. Dle zprávy o posouzení nabídek se na prvním místě
umístil uchazeč: AK plus Novostav, s.r.o., Jablunkovská 410, 739 61 Třinec, IČ: 253680052
s nabídkovou cenou 3 352 987 Kč s DPH, tato nabídka je z hlediska stanoveného hodnocení
nejvýhodnější.
Usnesení č. 4/29/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci zakázky uchazečem: AK plus Novostav, s.r.o.,
Jablunkovská 410, 739 61 Třinec, IČ: 253680052, který se v hodnocení nabídek zakázky
„Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Smilovice“ umístil na 1. místě
s nabídkovou cenou s DPH 3 352 987 Kč, v případě že firma odmítne realizaci zakázky, bude
smlouva uzavřena s následným uchazečem dle pořadí. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
k podpisu smlouvy o dílo s uchazečem dle pořadí.
Hlasování: pro
6
5. Dotační program MŠMT – škola
MŠMT zveřejnilo výzvu k předložení žádostí o podporu v rámci programu 133 310 Rozvoj
výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky
v letech 2017 a 2018. Minimální výše spolufinancování ze strany příjemce dotace činí 15 %
z celkových nákladů akce, výše 30 % z celkových nákladů akce je za předpokladu, že součástí
projektu bude rovněž výstavba tělocvičny.
Usnesení č. 5/29/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na MŠMT, projekt „Rekonstrukce
objektu základní školy, přístavba a tělocvična“ z programu 133 310 a zavazuje se
spolufinancováním projektu v min. 30% výši povinné spoluúčasti z celkových nákladů
projektu.
Hlasování: pro
6
6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Výstavba chodníku – Smilovice“, K2 stavební
Moravia s.r.o.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádosti stavební společnosti o uzavření dodatku ke
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smlouvě o dílo, který by posunul termín dokončení I. etapy z 20.10.2016 na 31.10.2016 pro
„Výstavbu chodníku – Smilovice“. Uvedená stavba je podpořena účelovou dotací
z Moravskoslezského kraje (projekt „Rekonstrukce autobusových zastávek ve Smilovicích“)
a původní termín dosažení stanoveného účelu u krajské dotace byl do 21.10.2016, tento
termín je prodloužen. Zároveň byl projednán požadavek firmy, více práce za I. etapu
(dopravní značení, potrubí, osazení el. sloupů) s cenou 69 775,97 Kč s DPH. Zastupitelstvo
vyřadilo z předložených více prací cenu za dopravní značení tj. 42 091,16 Kč s DPH a požaduje
předložit nabídky.

Usnesení č. 6/29/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s K2 stavební Moravia
s.r.o., týkající se realizace stavby „Výstavba chodníku – Smilovice“, kterým se upravuje
termínu dokončení u I. etapy a provedení víceprací v hodnotě 27 684,81 Kč s DPH.
Hlasování: pro
6
7. Veřejnoprávní smlouva, agenda speciálního stavebního úřadu – Město Třinec
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s legislativní úpravou a postavením obce, jež v současné
zákonné právní úpravě vystupuje na pozici speciálního stavebního úřadu. Za účelem
efektivnějšího výkonu veřejné správy je navrženo uzavření veřejnoprávní smlouvy, kde Město Třinec
bude prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů obce Smilovice přenesenou působnost
podle zákona č. 13/1997 Sb. pro výkonu dané agendy.

Usnesení č. 7/29/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené
působnosti na úseku stavebního řádu, výkon agendy speciálního stavebního úřadu k místním
komunikacím, s obcí s rozšířenou působností Třinec.
Hlasování: pro
6
8. Rozpočtové opatření č. 8
Usnesení č. 8/29/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 8/2016 dle přílohy.
Hlasování: pro
6
Různé
Starosta podal přítomným informace o:
- možnosti měření emisí v obci dle nabídky RSTS, VŠB TU Ostrava,
- vyhlášení výzvy z Národního programu Životního prostředí pro výstavbu
domácích čističek, alokace je pouze 100 mil. Kč,
- programu valné hromady Sdružení obcí povodí Stonávky ze dne 13.10.2016,
- žádosti Sdružení obcí povodí Stonávky o poskytnutí finanční podpory výstavy
„Za poznáním nad a pod hladinou moří a oceánů“, akce nebude podpořena obcí
z důvodu financování vlastních kulturních akcí,
- probíhajícím
vytýčení pozemků v k.ú. Rakovec v rámci komplexních
pozemkových úprav, obecní pozemky jsou vyměřeny a označeny červenou
značkou, pro přehlednost obec označí hranice i upevněním tyče 120 cm
k zeměměřičské značce.
3.
29. ZÁPIS a USNESENÍ.doc

Obec Smilovice

Závěr
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 18:20 hodin, následující zasedání je stanoveno
na 21.11.2016.

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

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

………………………………......
JAN ONDRACZKA
ČLEN ZASTUPITELSTVA

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