Obec Smilovice

Zápis a usnesení
20. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 11.6. 2012 v 16 30 hod.
PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Petr Riedel, Jan Ondraczka
ZAMĚSTNANCI ÚŘADU: Renáta Lasotová
OMLUVEN: Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala
HOSTÉ:

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení a schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení
Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2011
Závěrečný účet obce Smilovice za rok 2011 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Žádost o schválení sponzorského daru ZŠ Smilovice
Rozpočtové opatření č. 2
Dodatek ke smlouvě – Třinecká projekce, a.s.
Oprava MK - info
Úprava parčíku - info
•

•

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 5 a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta navrhl rozšíření programu o tyto bod/y:
11. Příspěvek na plavání - polská škola Hnojník
12. Smlouva o zřízení věcného břemene – vedení plynové přípojky přes MK p.č. 1645 - vlastník
p. Rajnochová
13. Cyklostezka - výběrové řízení na projekt
Usnesení č. 1/20/2012
ZO schvaluje program jednání a jeho rozšíření o bod/y:
11. Příspěvek na plavání - polská škola Hnojník
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12. Smlouva o zřízení věcného břemene – vedení plynové přípojky přes MK p.č. 1645 - vlastník
p. Rajnochová
13. Cyklostezka - výběrové řízení na projekt
Hlasování: pro

5

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem je Renáta Lasotová zaměstnanec obce.
Usnesení č. 2/20/2012
ZO schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Jan Ondrazcka, Petr Riedel
Hlasování: pro
5
3. Kontrola plnění usnesení
ZO bylo seznámeno s plněním úkolů:
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. - kontrola zapracování proběhla p. Szczukovou, úkol splněn
15. ZO – 30. 11. 2011
Různé
Zásady čerpání fondu obnovy vodovodu. – byly vytvořeny a schváleny usnesením 3/19/2012 –
úkol splněn
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

Usnesení č. 3/20/2012
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí plnění úkolů.
Hlasování: pro
5
4. Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2011
Návrh Závěrečného účtu sdružení byl zveřejněn na úřední desce a dále pak dálkovým přístupem se
všemi přílohami.
Usnesení č. 4/20/2012
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2011.
Hlasování: pro
5
5. Závěrečný účet obce Smilovice za rok 2011 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Návrh Závěrečného účtu obce a Zpráva o výsledku hospodaření byla zveřejněna na úřední desce
obce, dále pak byla uveřejněna včetně všech příloh i dálkovým přístupem. Zastupitelstvo bylo
seznámeno s návrhem i jeho přílohami.
2.
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Usnesení č. 5/20/2012
Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet obce Smilovice za rok 2011 i Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření s výhradami a bylo přijato opatření k nápravě chyb a nedostatků.
Hlasování: pro
5
6. Žádost o schválení sponzorského daru ZŠ Smilovice
Sponzorský dar na nákup houpačky pro MŠ a ZŠ z výtěžku muzikálu a fyzických osob v celkové
výši 17 000,-Kč.
Usnesení č. 6/20/2012
Zastupitelstvo obce schválilo přijetí sponzorského daru
Hlasování: pro
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7. Rozpočtové opatření č. 2
Usnesení č. 7/20/2012
Zastupitelstvo obce schválilo přijetí rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy.
Hlasování: pro
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8. Dodatek ke smlouvě – Třinecká projekce, a.s.
Starosta obce informoval o řešení úhrady víceprací a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 66802008
„Rekonstrukce mostu ev. č. SM-M-01“se změnou článku III.3, kde odměna za autorský a stavební
dozor je stanovena ve výši 1,- Kč
Usnesení č. 8/20/2012
Zastupitelstvo obce schválilo prominutí pohledávek u Třinecké projekce, a.s. za penalizační fakturu
č.5/2011 ve výši: 92 710,-Kč ze dne 2.6.2011 a fakturu č. 16/2011 ve výši 30 988,-Kč ze dne
30.12.2011
Hlasování: pro
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zdržel se 1

J. Ondraczka

9. Oprava MK – info
Starosta obce informoval o poškození místních komunikací a možnosti oprav speciálními
technologiemi.
Zastupitelstvo obce schválilo provedení výběrového řízení na opravu místních komunikací: část
MK 2c „Pohostinství –Supikovka“ z centra obce k mostu, dále pak dva úseky MK 4c „BartošoviceVypolonka“ od RD č. 96 po křižovatku k RD 130 a úsek přes „Vypolonku“.
Hlasování: pro
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10. Úprava parčíku - info
Zastupitelstvo bylo informováno o přípravných pracích na úpravě parčíku v centru obce.
Usnesení č. 10/20/2012
Zastupitelstvo obce schválilo provedení výběrového řízení na: „Úprava parčíku v centru obce“.
Hlasování: pro
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11. Příspěvek na plavání - polská škola Hnojník
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Jana Kubisze v Hnojníku požádala
o příspěvek na plavání pro 4 žáky. Poskytnutí příspěvku podléhá veřejnoprávní kontrole.
Usnesení č. 11/20/2012
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na plavání pro 4 žáky v celkové výši 600,-Kč.
Hlasování: pro
proti

4
1

P.Szczuková

12. Smlouva o zřízení věcného břemene – vedení plynové přípojky přes MK p.č. 1645 vlastník p. Rajnochová
Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení plynové přípojky k RD č.p. 213
z důvodu vyřizování prodeje této vlastnické přípojky.
Usnesení č. 12/20/2012
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvu o zřízení věcného břemene vedení plynové
přípojky na p.č. 1645, pro vlastníky RD č.p. 213 paní J. Rajnochová a E. Rajnoch, vyměření
úhrady věcného břemene bude provedeno na základě skutečného zaměření a ceníku.
Hlasování: pro
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13. Cyklostezka – výběrové řízení na projekt
Obec má vypracovanou studii na vedení cyklostezky podél vodního toku Řeka. Pro získaní
vyjádření Lesů ČR je nutné mít vypracovanou kompletní projektovou dokumentaci.
Usnesení č. 13/20/2012
Zastupitelstvo obce schválilo provedení výběrové řízení na pořízení projektové dokumentace
cyklostezky.
Hlasování: pro
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• Dotazy a připomínky členů zastupitelstva obce k činnosti mezi zasedáními zastupitelstva
obce – různé
Starosta obce informoval o průběhu prací na územním plánu a omezením ze strany Životního
prostředí Městského úřadu Třinec.
Zastupitelstvo bylo seznámeno dopisem ze dne 6.6.2012 p. Guznara o stavu vodovodu. Dále
starosta informoval o provedených drobných opravách na budově vodojemu a řešení další
opravy levé nádrže. P.Riedel provádí kontroly stavu chloru a přítoku vody.
Na jednání byla podána informace ke zveřejňování pořizovaných zápisu o průběhu zasedání
zastupitelstva a postupu dle § 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v návaznosti na zákon
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
• Závěr
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20. zasedání bylo ukončeno v 20.00 hodin.

………………………………………
RENÁTA LASOTOVÁ
ZAPISOVATEL

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

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

………………………………………
JAN ONDRACZKA
OVĚŘOVATEL ZÁPISU
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