Obec Smilovice

Zápis a usnesení
37. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 26. 7. 2017 v 16 30 hod.
PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Roman Pientok, Jindřich Mackowski, Tomáš
Kubala, Petr Riedel od 16:40 hod
OMLUVEN: Michaela Zuczková, Jan Ondraczka
ZAMĚSTNANCI OBCE: Renáta Lasotová
Další přítomni: 3 osoby
Program jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Rekonstrukce veřejného osvětlení obce
4. Kupní smlouva Zagorovi, Světlíková – k.ú. Ropice
1. Zahájení a schválení programu jednání
Zasedání zahájil starosta Miroslav Nogol a prohlásil, že toto zasedání bylo řádně svoláno,
počet přítomných zastupitelů je 4, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Usnesení č. 1/37/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
Hlasování: pro
4
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatelkou je Renáta Lasotová, zaměstnankyně obce.
Usnesení č. 2/37/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Jindřich Mackowski, Roman Pientok
Hlasování: pro
4
3. Rekonstrukce veřejného osvětlení obce
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s hodnocením veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávku s názvem „Rekonstrukce veřejného osvětlení“ která je doporučena ke
spolufinancování z dotačního programu Ministerstvo průmyslu a obchodu, „Státního
programu na podporu úspor energie pro rok 2017 - Program EFEKT, aktivita 1A, název
projektu „Rekonstrukce veřejného osvětlení – Smilovice“. Podpora ze státního rozpočtu ve
výši 492 220,- Kč bude poskytnuta po splnění podmínek.
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Usnesení č. 3/37/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Rekonstrukce veřejného osvětlení“, firmou v pořadí dle provedeného hodnocení nabídek,
a pověřuje starostu podpisem Kupní smlouvy s celkovou cenou bez DPH 1 221 177 Kč
a s cenou DPH ve výši 1 484 884 Kč, dále schvaluje spolufinancování projektu s názvem
„Rekonstrukce veřejného osvětlení – Smilovice“, číslo dotace: 122D221007292, z rozpočtu
obce po celou dobu realizace akce.
Hlasování: pro
4
Příchod p. Riedel od 16:40 hod
4. Kupní smlouva Zagorovi, Světlíková – k.ú. Ropice
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s jednáním o koupi pozemků 3249 a 3239 v k.ú. Ropice,
obec Ropice, vedeno v KN jako ostatní plocha, ostatní komunikace, na nichž je vybudována
místní komunikace užívána jako příjezd k rodinným domům v k. ú. Rakovec, obec Smilovice.
Usnesení č. 4/37/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy na koupi pozemků p.č. 3249 a 3239
v k.ú. Ropice o celkové výměře 1046 m2 za cenu 30 Kč/m2, celková cena za koupi činí
31 380 Kč, náklady spojené s koupí pozemků hradí obec.
Hlasování: pro
5

Různé
starosta obce přítomné informoval:
- přípravy Dne obce,
- stavební práce MŠ

Závěr
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 17:10 hodin

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

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

………………………………......
JINDŘICH MACKOWSKI
ČLEN ZASTUPITELSTVA

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