Obec Smilovice

Zápis a usnesení
30. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 21.11.2016 v 16 30 hod.
PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Michaela Zuczková, Petr Riedel, Jan Ondraczka,
Roman Pientok, Tomáš Kubala
OMLUVEN: Jindřich Mackowski
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
Záměr obce - prodej pozemek p. č. 2156 k.ú. Smilovice u Třince – p. Sztefková
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti, Procházková kNN, ČEZ Distribuce
Kalkulace vodné 1.12.2016 – 30.11.2017
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „ Výstavba chodníku – Smilovice“, K2 stavební
Moravia s.r.o.
7. Smlouva o partnerství MAP – Město Třinec
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.
Usnesení č. 1/30/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
Hlasování: pro
6
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatelkou je Renáta Lasotová, zaměstnankyně obce.
Usnesení č. 2/30/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Michaela Zuczková, Tomáš Kubala.
Hlasování: pro
6
3. Záměr obce - prodej pozemek p. č. 2156 k.ú. Smilovice u Třince – p. Sztefková
Pozemek p. č. 2156 k.ú. Smilovice u Třince ve vlastnictví obce, vedeno na LV č. 1.
Na pozemku je umístěna stavba p. Sztefkové, stodola - není vedena v KN.
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Usnesení č. 3/30/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. č. 2156 k. ú. Smilovice u Třince.
Hlasování: pro
6
4. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti, Procházková kNN, ČEZ Distribuce
Předmětem smlouvy č. IV-12-8011435/4, Smilovice, 282/4 je zřízení a vymezení věcného
břemene – zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy a provozování
zařízení distribuční soustavy, týkající se umístění soustavy podzemního kabelového vedení
0,4 kV, náhrada je stanovena na 2 800,- Kč.
Usnesení č. 4/30/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na
p.č. 1727 k.ú. Smilovice u Třince, stavba IV-12-8011435/4, Smilovice, 282/4, Procházková
kNN, stranou povinnou je obec a jako oprávněná vystupuje ČEZ Distribuce, a.s.
Hlasování: pro
6
5. Kalkulace vodné 1.12.2016 – 30.11.2017
Předložená kalkulace ceny dvousložkového vodného pro období 1.12.2016 – 30.11.2017 byla
vypočtena na základě skutečných i předpokládaných nákladů roku 2016 a cena vodného činí
29,76 Kč/m3. Při zahrnutí investic na rekonstrukci vodovodu cena činí 37,38 Kč/m3.
Zastupitelstvo obce hlasuje o návrhu ceny vodného ve výši 26 Kč/m3.
Usnesení č. 5/30/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje pro období od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2017, „Ceník za dodávku
vody pro rok 2017“ dle přílohy, kde pohyblivá složka vodného je stanovena na 26 Kč/ m3.
Hlasování: pro
6
6. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „ Výstavba chodníku – Smilovice“, K2 stavební
Moravia s.r.o.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem dodatku ke smlouvě o dílo „Výstavba
chodníku – Smilovice“, jehož předmětem jsou více a méně práce za I. etapu ve výši
61 196,88 Kč s DPH, (VPC: dopravní značení, potrubí, osypy, betonáž, šachta).
Zastupitelstvu obce byly dále doloženy k porovnání ceny nabídky firem za přechodné
dopravní značení.
Usnesení č. 6/30/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo s K2 stavební Moravia
s.r.o., týkající se realizace stavby „Výstavba chodníku – Smilovice“, kterým se z důvodu
méně a více prací upravuje cena pro I. etapu na 753 857,06 Kč s DPH, celková cena za
zakázku činí 1 182 063,45 Kč s DPH.
Hlasování: pro
6
7. Smlouva o partnerství MAP – Město Třinec
Zastupitelstvu obce byl předložen nový návrh Smlouvy o partnerství týkající se spolupodílení
na realizaci projektu „Místní akční plán v ORP Třinec“ (MAP), původně schválený návrh
smlouvy usnesením č.9/16/2016 nebyl akceptován Moravskoslezským krajem.
Usnesení č. 7/30/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství č. 2016/25/030/By mezi
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městem Třinec a obcí Smilovice týkající se společné realizace projektu „Místní akční plán
v ORP Třinec“.
Hlasování: pro
6

Různé
Starosta podal přítomným informace:
- Rozsvícení vánočního stromku,
- příprava obecního kalendáře,
- postup firmy Profesionální servis, s.r.o. ke zpracování žádostí o dotace IROP a OPŽP
pro rekonstrukci a přístavbu MŠ a ZŠ,
- pro přístavbu tělocvičny a ČOV k ZŠ a MŠ obec obdržela rozhodnutí o umístění stavby.

Závěr
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 20:20 hodin, následující zasedání je stanoveno
na 19.12.2016.

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

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

………………………………......
MICHAELA ZUZKOVÁ
ČLEN ZASTUPITELSTVA

….....…………………………
TOMÁŠ KUBALA
ČLEN ZASTUPITELSTVA
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