Obec Smilovice

Zápis a usnesení
9. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
konaného dne 27.4. 2011 v 16 30 hod.
PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petr Riedel, Petra Szczuková, Jan Ondraczka, Jindřich Mackowski,
Roman Pientok
ZAMĚSTNANCI ÚŘADU: Jana Swaczynová
OMLUVEN: Tomáš Kubala

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

Zahájení a schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Rozpočtové opatření č.2
Žádost o souhlas na stavbu „elektrické přípojky NN – Ditrichová“
Žádost o úhradu: neinvestiční náklady MŠ s polským jazykem vyučovacím - Hnojník
Návrh na vyřazení majetku obce
Žádost o navýšení příspěvku – SDH Řeka
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce

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

Jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání
Zasedání zahájil starosta Miroslav Nogol a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno, počet
přítomných zastupitelů je 6 a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta obce navrhl rozšíření programu o bod:
9. Záměr zřízení pracovního místa
10.Bezúplatný převod pozemku č. 628/2 k.ú. Smilovice u Třince z PF do vlastnictví obce
Usnesení č. 1/9/2011
ZO schvaluje program jednání a jeho rozšíření o bod 9.:
Hlasování: pro
6
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem je Jana Swaczynová
Usnesení č. 2/9/2011
ZO schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Jindřich Mackowski, Petr Riedel
1.
9. ZÁPIS a usnesení.doc

Obec Smilovice
Hlasování: pro

6

3. Rozpočtové opatření č.2
Místní knihovna
– neinvestiční dotace na nákup knih v polštině ve výši 5.000,- a na honoráře ve výši 8.000,-,
spoluúčast obce 50 %,
navýšení rozpočtu knihovny celkem o 26.000,Obec Smilovice
- neinvestiční dotace k zajištění SLBD 2011 ve výši 3.711,-Sdružení obcí povodí Stonávky
- neinvestiční dotace na poradenství ve výši 40.550,- , spoluúčast obce ve výši 27.600,-.
- investiční dotace na veřejné prostranství – mobiliář ve výši 41.700,- , výše spoluúčasti obce ve
výši 32.500,-.
Usnesení č. 3/9/2011
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2. dle přílohy.
Hlasování: pro
6
4. Žádost o souhlas na stavbu „elektrické přípojky NN – Ditrichová“
ZO souhlasí s umístěním zemního kabelového vedení nízkého napětí v délce 5 m na pozemku
p.č. 1732/1 v k.ú. Smilovice u Třince.
Usnesení č. 4/9/2011
ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – Smilovice –
Dittrichová.
Hlasování: pro
6
5. Žádost o úhradu: neinvestiční náklady MŠ s polským jazykem vyučovacím - Hnojník
Usnesení č. 5/9/2011
ZO schvaluje úhradu neinvestičních nákladů na MŠ s polským jazykem vyučovacím v Hnojníku
za 2. pol. 2010 ve výši Kč 4.109,-Hlasování: pro
6
6. Návrh na vyřazení majetku obce
Usnesení č. 6/9/2011
ZO schvaluje návrh na vyřazení majetku obce dle přiloženého seznamu.
Požární přívěsná stříkačka – návrh na vyřazení z důvodu nefunkčnosti a nepoužitelnosti darovat.
Hlasování: pro
6

7. Žádost o navýšení příspěvku – SDH Řeka
Usnesení č. 7/9/2011
ZO schvaluje navýšení příspěvku SDH Řeka o Kč 25.000,-- na nákup 8 ks pracovních
polohovacích pasů a set zásahových požárních hadic s proudnici Tajfun.
Hlasování: pro
6
8. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce
Usnesení č. 8/9/2011
2.
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ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce za rok 2010.
Hlasování: pro
6
9. Záměr zřízení pracovního místa
Pracovník na údržbu obecního majetku – ZO sestaví pracovní náplň.
Usnesení č. 9/9/2011
ZO schvalujete zřízení pracovního místa - údržbář a vyhlášení výběrového řízení na tuto pozici.
Hlasování: pro
6
10. Bezúplatný převod pozemku č. 628/2 k.ú. Smilovice u Třince z PF do vlastnictví obce
Pozemek je ve vlastnictví ze ¾ Pozemkového fondu a ¼ vlastní obec, je veden v pasportu
místních komunikací pod číslem MK18 „Hlavní –Plonka“
Usnesení č. 10/9/2011
ZO schvaluje bezúplatný převod spoluvlastnického podílu pozemku č. 628/2 k.ú. Smilovice u
Třince, vedeného v pasportu místních komunikací Obce Smilovice pod číslem MK18 „Hlavní –
Plonka“ z vlastnictví Pozemkového fondu do vlastnictví obce Smilovice.
Hlasování: pro
6
-

Dotazy a připomínky členů zastupitelstva obce k činnosti mezi zasedáními zastupitelstva
obce
Bezpečnost na cestách v centru obce – doporučení opticko psychologické brzdy (1ks 7.000,-pořízení 2 ks), označení parkoviště
Škola – informace o překreslené dokumentace školy a školky bez tělocvičny – dává se na
stavební úřad k vyřízení územního povolení.
Hřbitov – studie ano nebo ne. Parkovací stání, lavičky, umístění kontejneru, hlavní chodníček a
k hrobovým místům vysypání bílými kamínky, urnová stěna.
Košení hřbitova – kosení z mládeže: Karmel nebo pracovník obce
Žádost o dotaci z MAS Pobeskydí – 20.4.2011 vyhlášen program dotační – oprava střechy a
sociálního zařízení obecního úřadu – budova nesmí být v pronájmu - pan Zelinka: provede
snížení rozpočtu na 1.660.000,- spoluúčast 10% - a překreslení bez budovy pošty.
Spoluúčast na zateplení a rekonstrukce sálu – přeshraniční spolupráce
Cesta Rakovec – vyřešení bývalý pan starosta Chwistek do 1.6.2011, propustek před Hodinkou
Informace o označení obce pořízením 6 ks značek.
Seznámení se Spolkem Godulan – máme po panu Šařcovi největší podíl (12%), nezisková
činnost, není dovoleno kácení zdravých stromů, provádí se prořezání nového lesu, přijali by i
pomoc pracovníkem VPP.
Pracovník na údržbu obecního majetku – ZO sestaví pracovní náplň.
Hermex – je v insolvenčním jednání – nedobytná pohledávka – přihlásit se do insolvenčního
řízení.
- Různé
PROGRAM Hovory s občany
- bude předvedena prezentace vypracovaná panem Mackowskim, diskuze k doplnění dle bodů
prezentace

-

Závěr

3.
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Obec Smilovice
9. zasedání bylo ukončeno v 19.45 hodin.
Další zasedání je předběžně stanoveno na pondělí 23.5.2011 v 16.30 hod.

………………………………………
JANA SWACZYNOVÁ
ZAPISOVATEL

………………………………………
Bc. MIROSLAV NOGOL
STAROSTA OBCE

………………………………………
PETR RIEDEL
OVĚŘOVATEL ZÁPISU

………………………………………
JINDŘICH MACKOWSKI
OVĚŘOVATEL ZÁPISU
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