Obec Smilovice

Zápis a usnesení
26. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 17.12. 2012 v 16 30 hod.
PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka,
Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski
ZAMĚSTNANCI ÚŘADU: Jana Swaczynová
DALŠÍ PŘÍTOMNÍ:

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení a schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Rozpočet obce na rok 2013
Rozpočtové opatření č. 5
Výbory obce
Odměna místostarosty

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 body:
7. Nabídka bezúplatného převodu ZŠ – ohřívač vody
8. Záměr pronájmu nebytových prostor v budově obecního úřadu (stará budova)
9. Rekonstrukce pomníku na hřbitově
Usnesení č. 1/26/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a jeho rozšíření o tyto body:
7. Nabídka bezúplatného převodu ZŠ – ohřívač vody
8. Záměr pronájmu nebytových prostor v budově obecního úřadu (stará budova)
9. Rekonstrukce pomníku na hřbitově
Hlasování: pro

7

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem je Jana Swaczynová zaměstnanec obce.
Usnesení č. 2/26/2012
ZO schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Petr Riedel, Petra Szczuková
Hlasování: pro
7
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3. Rozpočet obce na rok 2013
Návrh rozpočtu byl zveřejněn dle platných předpisů. V rozpočtu byly upravené položky dle
připomínek.
Starosta má za úkol zadat nacenění střechy a zateplení budovy s výměnou oken dle nulového
rozpočtu. (konkrétní nacenění dle rozpočtu).
Podat stavební povolení na tělocvičnu. Pověřujeme zadání projektu na vzduchotechniku.
Vyhlásit výběrové řízení na hřbitov – parkoviště, chodník na hřbitově (bez urnové stěny).
Projekt na chodník a projekt na cyklostezsku (i v katastru Guty).
Projekt na filtraci pitné vody ve vodojemech.
Při hotové pasportizaci zadáváme studii veřejného osvětlení.
Nákup aparatury – pan Mackowski.
Usnesení č. 3/26/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2013 dle přílohy.
Hlasování: pro
7
odchod p. Kubala 18.25 hod
4. Rozpočtové opatření č. 5.
Usnesení č. 4/26/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5. dle přílohy.
Hlasování: pro
6
5. Výbory obce
Z důvodu změny místostarosty je návrh na změnu v kontrolním výboru a ve výboru pro národnostní
menšiny, v tomto složení:
Kontrolní výbor:
předseda Petr Riedel
člen
Jindřich Mackowski
člen
Petra Szczuková
Výbor pro národnostní menšiny:
předseda Jindřich Mackowski
člen
Petra Szczuková
člen
Agata Kowalczyk (delegováno MK PZKO)
Usnesení č. 5/26/2012
Zastupitelstvo schvaluje změnu v kontrolním výboru a ve výboru pro národnostní menšiny, Jana
Ondraczku nahrazuje Petra Szczuková.
Hlasování: pro
5
zdržel se 1 (Petra Szczuková)
6. Odměna místostarosty
Návrh na změnu odměny místostarosty Jana Ondraczky
Usnesení č. 6/26/2012
Odměna místostarosty zůstává ve stejné výši dle usnesení 25b/25/2012.
Hlasování: pro
5
zdržel se 1 (Jan Ondraczka)
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7. Nabídka bezúplatného převodu ZŠ – ohřívač vody
Usnesení č. 7/26/2012
Zastupitelstvo nemá zájem o převod majetku – elektrický akumulační ohřívač vody Tatramat 80l, a
souhlasí s nabídnutím odprodeje majetku.
Hlasování: pro
6
8. Záměr pronájmu nebytových prostor v budově obecního úřadu (stará budova)
Usnesení č. 8/26/2012
Schvaluje vyvěšení záměru o pronájmu nebytových prostor.
Hlasování: pro
6
9. Rekonstrukce pomníku na hřbitově
Usnesení č. 9/26/2012
Schvalujete podat žádost o dotaci na neinvestiční akci rekonstrukce pomníku na hřbitově.
Hlasování: pro
6

 Různé
 Závěr
26. zasedání bylo ukončeno v 19.15 hodin. Další zastupitelstvo je naplánováno na 21.1.2013
v 16.30 hodin.

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

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

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

………………………………………
PETRA SZCZUKOVÁ
OVĚŘOVATEL ZÁPISU
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