Obec Smilovice

Zápis a usnesení
18. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 2. 5. 2012 v 16 30 hod.
PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Petr Riedel, Jan Ondraczka,
Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala
ZAMĚSTNANCI ÚŘADU: Jana Swaczynová
OMLUVEN:
HOSTÉ: Mgr. Jana Dybová,

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení a schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Řešení provozu MŠ ve školním roce 2012/2013
Nabídka bezúplatného převodu vyřazeného movitého majetku ZŠ a MŠ
Stav vody - obecní vodovod
Žádost o finanční příspěvek ZŠ Hnojník – vodáctví v PL - Puck

Projektová dokumentace most ev.č. 1 – Třinecká projekce
Žádost o odkoupení pozemků (býv. Hermex) ve vlastnictví obce
Pracovní náplň – p. Bobek z usnes. 9/9/2011
Zprávy kontrolního výboru
Záměr obce - prodej pozemku 278/1 k.ú. Smilovice u Třince
Návrh na vyřazení majetku dle inventurních seznamů
Žádost o úhradu neinvestičních nákladů - MZŠ Hnojník
Žádost o úhradu neinvestičních nákladů - MŠ Hnojník s polský jazykem vyučovacím
Projekt Euroregionem na kole – přeshraniční spolupráce
•

•

Dotazy a připomínky členů zastupitelstva obce k činnosti mezi zasedáními zastupitelstva
obce – různé

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.
Starosta navrhl rozšíření programu o tyto bod/y:
16. Smlouva o zřízení věcného břemene plyn na p.č. 1670/1 – SMP Net, s.r.o.
Usnesení č. 1/18/2012
ZO schvaluje program jednání a jeho rozšíření o bod/y:
16. Smlouva o zřízení věcného břemene plyn na p.č. 1670/1 – SMP Net, s.r.o.
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Hlasování: pro

7

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem je Jana Swaczynová zaměstnanec obce.
Usnesení č. 2/18/2012
ZO schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala
Hlasování: pro
7
3. Řešení provozu MŠ ve školním roce 2012/2013
Zastupitelům byly upřesněny mimořádné výdaje, které byly projednávány na 17. ZO.Byla doplněna
cena koupeného sporáku do školní jídelny, kalkulace na nákup školních pomůcek pro prvňáčky a
seznámení s Protokolem Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.
Dále bylo projednáno řešení provozu MŠ po zápisech na škol. rok 2012/2012, kdy celkový
požadavek na přijetí je 30 dětí.
Usnesení č. 3/18/2012
ZO schvaluje řešení situace provozu v MŠ Smilovice přijetí 28 dětí na škol. rok 2012/2013
s rekonstrukcí WC v MŠ dle požadavků OHES a vybavení kuchyňky pro zřízení výdejny v MŠ
(Variantu B) a s navýšení rozpočtu o 150.000,-Hlasování: pro
6 M. Nogol, J. Mackowski, P. Riedel, R. Pientok, T. Kubala, J. Ondraczka
proti

1

P. Szczuková

4. Nabídka bezúplatného převodu vyřazeného movitého majetku ZŠ a MŠ
Obci byl dle platných právních předpisů nabídnut k bezúplatnému převodu vyřazený nepotřebný
majetek – 1 ks kombinovaný sporák s nefunkční elektrickou troubou. Obec nemá zájem
o bezúplatný převod.
Usnesení č. 4/18/2012
ZO neschvaluje bezúplatný převod vyřazeného movitého majetku – 1 ks kombinovaný sporák
s nefunkční elektrickou troubou.
Hlasování: pro 7
5. Stav vody - obecní vodovod
Zastupitelé byli informováni o probíhajících úpravách a drobných opravách na vodojemech
s následným vyčištěním vodojemu.

6. Žádost o finanční příspěvek ZŠ Hnojník – vodáctví v PL – Puck
Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník žádá o finanční příspěvek na pobytový tábor
v Pucku – PL. Cena činí 500 PLN + kapesné. Reprezentace ve zpravodaji.
Usnesení č. 6/18/2012
ZO schvaluje finanční příspěvek na pobytový tábor v Pucku pro účastníka L. Uhlářovou ve výši
2.000,- Kč.
Hlasování: pro
7
7. Projektová dokumentace most ev.č. 1 – Třinecká projekce
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Zastupitelstvo bylo informováno o výši jednotlivých správních poplatků, dle rozpisu Třinecké
projekce.
Usnesení č. 7/18/2012
ZO odkládá a pověřuje starostu k osobnímu jednání dokončení projektové dokumentace a
vyúčtování díla.
Hlasování: pro
7
8. Žádost o odkoupení pozemků (býv. Hermex) ve vlastnictví obce
Obec, dne 28.3.2012 2011 zveřejnila na úřední desce záměr o prodeji pozemku č. 224, 225 a 140/2
k.ú. Smilovice u Třince. Nabídky byly přijímány do 25.4.2012 do 16.00 hodin. Přihlásil se jeden
zájemce. Dle prováděné digitalizace Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním je u p.č. 224
(pozemek pod budovou č.p. 173) změna výměry na 382 m2 a nově vzniknul pozemek (po oddělení
nezastavěné části) p.č. 1774 s výměrou 106 m2. Celková výměra 488 m2 platný stav od 2.5.2012.
Usnesení č. 8/18/2012
ZO schvaluje prodej pozemků parc. č. 224 a p.č. 1774 v k.ú. Smilovice u Třince o celkové výměře
488m2 firmě HOBBY CHOV s.r.o., IČO: 25822624, sídlem Dvořákova 14, Český Těšín, za cenu ve
výši 210,-Kč/m2. Zápis do katastru nemovitosti uhradí na vlastní náklady kupující. Úhradu za
zaplacenou daň z převodu nemovitosti navrhl kupující poukázat na účet obce, ve výši vyměřené
Finančním úřadem, ve formě daru.
Ostatní pozemky parc. č. 225 a parc. č. 140/2 k.ú. Smilovice u Třince se budou projednávat až po
celkovém zaměření všech okolních pozemků.
Hlasování: pro
5 M. Nogol, T. Kubala, R. Pientok, P. Riedel, P. Szczuková
proti

1 J. Ondraczka

zdržel se 1 J.Mackowski
9. Pracovní náplň – p. Bobek z usnes. 9/9/2011
Usnesení č. 9/18/2012
ZO vzalo na vědomí pracovní náplň pracovníka na údržbu obecního majetku - pan Bobek Jan.
Hlasování: pro
7
10. Zprávy kontrolního výboru
Usnesení č. 10/18/2012
ZO vzalo na vědomí úkoly které trvají a zařazuje kontrolu usnesení vždy na začátek dalšího ZO.
Rozpis úkolů, které trvají:
11. ZO – 11. 7. 2011
Usnesení č. 3/11/2011
ZO schvaluje aktualizovaný plán společných zařízení s těmito připomínkami:
C5 – rozdělit komunikaci podle vlastníků, část obec (po les) část Lesy ČR, a.s., požadujeme
vyřešení odvodnění komunikace C5 a podchycení vývěru vody nad C5
C7 – označit pouze obecní komunikaci C7-C26 jako obecní a vlastnickou část C7 označit C26
C24 – komunikaci požadujeme označit jako hlavní, komunikace není zatravněná, je tam penetrační
úprava, část zničená při povodních bude obnovena v letošním roce, zbývající část je nutné
rekonstruovat, požadujeme stejnou úpravu jako u C6A a C6B. Požadujeme doplnit samostatnou parcelu
podél vodního toku směr Řeka. – úkol trvá
15. ZO – 30. 11. 2011
Různé
Zastupitelstvo pověřuje starostu přípravou: Zásad pro čerpání ze sociálního fondu a Zásady
čerpání fondu obnovy vodovodu. – zásady pro čerpání ze sociálního fondu splněno – zásady byly
vytvořeny, zásady čerpání fondu obnovy vodovodu – úkol trvá
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17. ZO – 14. 3. 2012
Bod 14: Nabídka na odkoupení p.č. 448 k.ú. Rakovec
Pozemek je veden v Pasportu místních komunikací pod číslem „MK 16“, k odprodeji je potřeba doložit
prodejní cenu. – úkol trvá

Hlasování: pro
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11. Záměr obce - prodej pozemku 278/1 k.ú. Smilovice u Třince
Usnesení č. 11/18/2012
ZO schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 278/1 k.ú. Smilovice u Třince.
Hlasování: pro
7
12. Návrh na vyřazení majetku dle inventurních seznamů
Usnesení č. 12/18/2012
ZO schvaluje vyřazení inventurního majetku obce dle přiloženého seznamu.
Hlasování: pro
7
13. Žádost o úhradu neinvestičních nákladů - MZŠ Hnojník
Obec Smilovice má zřízenou základní školu s I. stupněm podle § 178 odst. 1 a) zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů.
Usnesení č. 13/18/2012
ZO neschvaluje úhradu neinvestičních nákladů v 1. stupni MZŠ Hnojník
Hlasování: pro 7
14. Žádost o úhradu neinvestičních nákladů - MŠ Hnojník s polským jazykem vyučovacím
Obec Smilovice má zřízenou základní školu s I. stupněm podle § 178 odst. 1 a) zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů.
Usnesení č. 14/18/2012
ZO neschvaluje úhradu neinvestičních nákladů v MŠ Hnojník s polským jazykem vyučovacím
Hlasování: pro 7
15. Projekt Euroregionem na kole – přeshraniční spolupráce
Upřesnění o jaký projekt se jedná, zda je to z dotace.
Usnesení č. 15/18/2012
ZO odkládá projekt Euroregionem na kole.
Hlasování: pro
7
16. Smlouva o zřízení věcného břemene plyn na p.č. 1670/1 – SMP Net, s.r.o.
Usnesení č. 16/18/2012
ZO schvaluje odložení smlouvy o zřízení věcného břemene a spojení s dojednáním odprodeje
plynárenského zařízení obce.
Hlasování: pro
6 M. Nogol, J. Mackowski, P. Riedel, R. Pientok, T. Kubala, J. Ondraczka
zdržel se 1 P. Szczuková
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• Dotazy a připomínky členů zastupitelstva obce k činnosti mezi zasedáními zastupitelstva
obce – různé
Starosta dále informoval o programu na nejbližších kulturních a sportovních akcích a dále
informoval o přípravách a jednáních obecních akcí – veřejné osvětlení, územní plán,
cyklostezska, oprava místních komunikací a vodovodu.
Byla vyčíslená částka za nafocení obrazů od paní Wanokové, upraveno v rozpočtovém opatření.
Informoval o sněmu starostů ve Stříteži a hlavně informoval o modelu jednotného financování
veřejné osobní dopravy v Moravskoslezském kraji.
Možnost kruhového objezdu v centru obce, stavební povolení by muselo být hotovo do února
2013, pak je možnost financování z dotace MSK „pasivní bezpečnosti“.
Došlo k dořešení situace s trativodem u p. Chwistka.
• Závěr
18. zasedání bylo ukončeno v 22.00 hodin.

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

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

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

………………………………………
TOMÁŠ KUBALA
OVĚŘOVATEL ZÁPISU
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