Obec Smilovice

Zápis a usnesení
35. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 6.11.2013 v 16 00 hod.
PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Petr Riedel, Tomáš Kubala
OMLUVENÍ: Petra Szczuková Jindřich Mackowski
ZAMĚSTNANCI ÚŘADU: Jana Swaczynová
DALŠÍ PŘÍTOMNÍ: Šarka Horynová, Ing. Veronika Hanáková, Pavel Szalbut, Danuta Szalbutová

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

Zahájení a schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Pozemková úprava Rakovec – Plán společných zařízení
Zpráva o stavu na vodojemu
Žádost TJ Smilovice, o.s. o zapůjčení audio soupravy
Kontrola hospodaření Sdružení obcí povodí Stonávky
Žádost o výstavbu chodníku od RD č. 180
Podlimitní VZ „ Zateplení budovy Obecního úřadu ve Smilovicích“
Rozpočtové opatření č. 7

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.
Usnesení č. 1/35/2013
Zastupitelstvo obce schválilo program jednání.
Hlasování: pro
5
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem je Jana Swaczynová zaměstnanec obce.
Usnesení č. 2/35/2013
ZO schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Roman Pientok, Petr Riedel
Hlasování: pro
5
3. Pozemková úprava Rakovec – Plán společných zařízení
Zastupitelům byl předložen návrh plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy k.ú.
Rakovec, který zahrnuje plán ochrany přírody a krajiny, optimalizaci druhů pozemků, řešení
dopravního systému, úpravu vodohospodářských poměrů, návrh protierozních opatření i problémy
zastavěné části obce ve vztahu k pozemkovým úpravám
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Usnesení č. 3/35/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje plán společných zařízení komplexní pozemkové úpravy k.ú. Rakovec
dle přílohy.
Hlasování: pro
5
4. Zpráva o stavu na vodojemu
Řešení situace propojení vodojemu Smilovice – Řeka a s tím spojený projekt k filtraci vodojemu.
Informace o aktuálním stavu na vodojemech. Je nutné okamžitě provést opravu prameniště, dle
možnosti počasí.
Usnesení č. 4/35/2013
Zastupitelstvo schvaluje rekonstrukci opravy prameniště a její okamžité zahájení. Dále po dodání
projektové dokumentace k filtraci, okamžité zahájení stavebního řízení a při vyhlášení nejbližší
výzvy podání žádosti o dotaci. K zajištění realizace pověřuje Jana Ondraczku a Petra Riedla.
Hlasování: pro
5
5. Žádost TJ Smilovice, o.s. o zapůjčení audio soupravy
Usnesení č. 5/35/2013
Zastupitelstvo schvaluje zapůjčení audio soupravy při společenských a sportovních akcích pořádané
složkami zdarma i mimo budovu OÚ.
Hlasování: pro
5
6. Kontrola hospodaření Sdružení obcí povodí Stonávky
Kontrolní komise provedla kontrolu plnění usnesení sněmu starostu i kontrolu hospodaření
u zřizované organizace „Sdružení obcí povodí Stonávky“ za období 1.1.2013 – 31.8.2013 a nebyly
shledány nedostatky.
Usnesení č. 6/35/2013
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis o provedené kontrole hospodaření Sdružení obcí povodí
Stonávky ze dne 16.9.2013.
Hlasování: pro
5
7. Žádost o výstavbu chodníku od RD č. 180
Na obec byla doručena žádost o výstavbu chodníku (prodloužení od zastávky k RD č. 180)
Usnesení č. 7/35/2013
Zastupitelstvo obce projednání žádosti odkládá na příští jednání z důvodu schůzky s odborem
dopravy z ORP, kde byla zaslána žádost o vyjádření k dopravnímu značení.
Hlasování: pro
5
8. Podlimitní VZ „ Zateplení budovy Obecního úřadu ve Smilovicích“
Výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Zateplení budovy Obecního úřadu ve
Smilovicích“ bylo provedeno ve spolupráci s firmou ASA EXPERT a.s.. Do výběrového řízení
podaly nabídku 3 firmy, kritériem pro hodnocení nabídek byla nejnižší nabídková cena. Hodnotící
komise určila pořadí nabídek, jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy HAMROZI s.r.o.,
IČO 25842544, Polní 411, Český Těšín. K této veřejné zakázce se vztahuje poskytnutí finančních
prostředků z OPŽP a se spolufinancováním SFŽP ČR.
Usnesení č. 8/35/2013
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky výběrového řízení a schvaluje realizaci podlimitní
veřejné zakázky „Zateplení budovy Obecního úřadu ve Smilovicích“ firmou HAMROZI s. r. o.,
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IČO 25842544, Polní 411, Český Těšín, dále schvaluje smlouvu o dílo č. 46-2013 OÚ a pověřuje
starostu podepsání smlouvy po uplynutím stanovených lhůt zákonem.
Hlasování: pro
5
9. Rozpočtové opatření č. 7
Usnesení č. 9/35/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7 dle přílohy.
Hlasování: pro
5
 Různé
starosta obce informoval:
- o průběhu dokončení veřejné zakázky „Revitalizace obecního hřbitova“ a odcizení 5 kusů
stromků kolem oplocení
- možnost zřízení nové zastávky pod obecním úřadem směr Řeka a administraci s tím spojenou
- starosta informoval o výpomoci paní Walachové G. při výměně oplocení kolem hřbitova a
úklidu
- starosta připravuje schůzku se správou silnic MSK, kde budou projednávat bezpečnostní prvky
a umístění chodníku kolem silnice III. třídy, výsledky schůzky přednese starosta na příštím
jednání
 Závěr
35. zasedání bylo ukončeno ve 20.30 hodin. Další zastupitelstvo je naplánováno na 9.12.2013
v 16.30 hodin.

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

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

………………………………………
ROMAN PIENTOK
OVĚŘOVATEL ZÁPISU

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