Obec Smilovice

Zápis a usnesení
12. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
konaného dne 22.8. 2011 v 16 30 hod.
PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Jindřich Mackowski, Petra Szczuková, Jan Ondrazka, Roman
Pientok, Petr Riedel, Tomáš Kubala
ZAMĚSTNANCI ÚŘADU: Renáta Lasotová
HOSTÉ: Mgr. Šářec Petr

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

Zahájení a schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Žádost o udělení souhlasu s napojením na vodovodní řád – p. Martynková
Rozpočtové opatření č. 3
Pohledávka místního poplatku za provoz systému komunálního odpadu ve výši 3.587,- Kč.
Neinvestiční náklady ZŠ Hnojník
Neinvestiční náklady MŠ Hnojník
Žádost o souhlas s umístěním telekomunikačního zařízení

•

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 7 a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Usnesení č. 1/12/2011
ZO schvaluje program jednání .
Hlasování: pro 7
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem je Renáta Lasotová zaměstnanec obce.
Usnesení č. 2/12/2011
ZO schvaluje 2 ověřovatele zápisu: J. Mackovski, T. Kubala
Hlasování: pro 7
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3. Žádost o udělení souhlasu s napojením na vodovodní řád – p. Martynková
Nový vodovodní řád realizuje investor p. Martynková na vlastní náklady a po provedení kolaudace
obec převezme stavbu do vlastnictví na základě smlouvy úplatné a to za 1,- Kč. Připojení bude
sloužit i pro novou zástavbu cca 8 RD.
Usnesení č. 3/12/2011
ZO schvaluje výstavbu vodovodního řádu a napojení na obecní vodovodní řád na p.č. 1643 k.ú.
Smilovice u Třince, dle technického provedení odbočky z veřejného vodovodního řádu kolem
parc.č. 1386/1 k.ú. Smilovice u Třince a dále schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu.
Hlasování: pro 7
4. Rozpočtové opatření č. 3
Usnesení č. 4/12/2011
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 dle přílohy.
Hlasování: pro 7
5. Pohledávka místního poplatku za provoz systému komunálního odpadu ve výši 3.587,- Kč.
Do dědického řízení byla přihlášená pohledávka za místní poplatek.
Usnesení č. 5/12/2011
ZO schvaluje odpis nevymahatelné pohledávky v dědickém řízení ve výši 3.587,- Kč za
neuhrazený místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů - poplatník p. Walach zemřel.
Hlasování: pro 7
6. Neinvestiční náklady ZŠ Hnojník
Usnesení č. 6/12/2011
ZO vzalo na vědomí úhradu neinvestičních nákladů za žáky navštěvující ZŠ ve výši 93 802,- Kč.

7. Neinvestiční náklady MŠ Hnojník
Usnesení č. 7a/12/2011
ZO vzalo na vědomí úhradu neinvestičních nákladů za jednoho žáka navštěvující MŠ ve výši
1 531,- Kč.
Usnesení č. 7b/12/2011
ZO schválilo úhradu neinvestičních nákladů za jednoho žáka navštěvující MŠ rok před zahájením
povinné školní docházky ve výši 1 531,- Kč.
Hlasování: pro 7
8. Žádost o souhlas s umístěním telekomunikačního zařízení
Usnesení č. 8/12/2011
Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost o souhlas s umístěním telekomunikačního zařízení.
Z důvodu zastaralého elektrického vedení nelze zabezpečit bezproblémovou funkčnost zařízení.
Hlasování: pro 7
• Dotazy a připomínky členů zastupitelstva obce k činnosti mezi zasedáními zastupitelstva
obce – různé
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Za Spolek Godula podal p. Šářec informace o hospodaření v lese.
• Závěr
12. zasedání bylo ukončeno v 18.50 hodin. Další zasedání je předběžně stanoveno na 19.9.2011.
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