Obec Smilovice

Zápis a usnesení
2. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 10.11.2014 v 16 30 hod.
PŘÍTOMNI zastupitelé: Jindřich Mackowski, Miroslav Nogol, Roman Pientok, Petr Riedel,
Michaela Zuczková, Tomáš Kubala,
OMLUVEN: Jan Ondraczka,
ZAMĚSTNANCI ÚŘADU: Renáta Lasotová, Jana Swaczynová
Další PŘÍTOMNI: P. Riedel, J. Chorovský, E. Chorovská, I. Sikora.

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

Zahájení a schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Rozpočtové opatření č. 5
Cena vodného pro období 1.12.2014 – 30.11.2015
Zprávy a usnesení výborů obce
Zimní údržba
Protokol o kontrole ve Sdružení obcí povodí Stonávky
Dodatek č. 2 ke Smlouvě AWT Rekultivace
Prodej pozemku p.č. 1641/2 k.ú. Smilovice u Třince
 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 6, zastupitelstvo je usnášeníschopné, dále navrhl rozšíření programu
o body:



Smlouva o právu provést stavbu – Moravskoslezský kraj – chodník
Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby – Obec Hnojník - chodník

Usnesení č. 1/2/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a jeho rozšíření o body:
10. Smlouva o právu provést stavbu – Moravskoslezský kraj – chodník
11. Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby – Obec Hnojník - chodník
Hlasování: pro
6
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
1.
2. ZÁPIS a usnesení.doc

Obec Smilovice
Zapisovatelkou je Renáta Lasotová, zaměstnankyně obce.
Usnesení č. 2/2/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: T. Kubala a R. Pientok
Hlasování: pro
6
3. Rozpočtové opatření č. 5
Pro akce které byly rozpočtovány v rámci rozpočtu obce na rok 2014 a nebudou realizovány, bude
koncem roku provedena úprava, která bude promítnuta do rozpočtového opatření.
Usnesení č. 3/2/2014
Zastupitelstvo obce hlasuje o odložení rozpočtové opatření na příští jednání a schvaluje odložení
projednávání rozpočtového opatření.
Hlasování: pro
6
4. Cena vodného pro období 1.12.2014 – 30.11.2015
Předložená kalkulace ceny dvousložkového vodného pro období 1.12.2013 – 30.11.2014 byla
vypočtena dle skutečných a předpokládaných nákladů roku 2014 a cena vodného činí 30,69 Kč/m3.
Zastupitelstvo obce hlasuje o návrhu ceny 24 Kč/m3, cena je na úrovni roku 2013.
Usnesení č. 4/2/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje pro období od 1.12.2014 do 30.11.2015, „Ceník za dodávku vody pro
rok 2015“ dle přílohy, kde pohyblivá složka vodného je stanovena na 24 Kč/ m3.
Hlasování: pro
6
5. Zprávy a usnesení výborů obce
Zastupitelstvu obce byly předloženy zápisy včetně usnesení výborů obce k provedeným kontrolám na
obci a ve škole. Zápis Finančního výboru ze dne 29.9.2014 a Kontrolního výboru ze dne 29.9.2014 za
obec a zápis Finančního výboru ze dne 29.9.2014 za příspěvkovou organizaci obce - školu.
Usnesení č. 5/2/2014
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy Kontrolního a Finančního výboru a zápisy o provedených
kontrolách ke konci volebního období k datu 29.9.2014.
Hlasování: pro
6
6. Zimní údržba
Zimní údržba bude zajišťována dle plánu zimní údržby, na úseku Rakovce ji bude provádět J. Pollak,
ostatní úseky P. Samiec, P. Riedel, O. Novák.
Usnesení č. 6/2/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na zabezpečení zimní údržby. Odpovědnou osobou je za k.ú.
Rakovec starosta a místostarosta za úsek k.ú. Smilovice u Třince.
Hlasování: pro
6
7. Protokol o kontrole ve Sdružení obcí povodí Stonávky
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky provedené kontroly dne 16.9.2014 ve Sdružení
obcí povodí Stonávky, jejímž předmětem byla kontrola hospodaření a plnění usnesení sněmu
starostů za období od 1.1. do 31.8. roku 2014. Nedostatky nebyly zjištěny.
Usnesení č. 7/2/2014
Zastupitelstvo obce bere na vědomí protokol o provedení kontroly, ze dne 16.9.2014 ve Sdružení
obcí povodí Stonávky, bez výhrad.
Hlasování: pro
6
2.
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Obec Smilovice
8. Dodatek č.2 ke Smlouvě AWT Rekultivace
Z důvodu složitého řešení vlastnických vztahů k dotčené části pozemku parc.č. 119/6 k.ú. Smilovice
u Třince a nepředpokládaných komplikací při projednávání návrhu řešení s orgány státní správy
nezaviněnými ze strany zhotovitele AWT Rekultivace a.s., společnost navrhuje uzavření dodatku č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 1/2014/PD/Mich. uzavřené dne 24.2.2014, kde je termín ukončení prací na
projektové dokumentaci chodníku navržen do 31.3.2015.
Usnesení č. 8/2/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1/2014/PD/Mich. uzavřené
dne 24.2.2014 se společnosti AWT Rekultivace a.s., IČO 47676175, kde termín dokončení prací je
stanoven do 31.3.2015.
Hlasování: pro
6
9. Prodej pozemku p.č. 1641/2 k.ú. Smilovice u Třince
Na základě podané žádosti p. Samca a p. Kenfa o odkup části pozemků parc. č. 1641/2 k.ú. Smilovice
u Třince dne 30.4.2014 projednané na 40. ZO v bodu 16. a 17., dle podaných informací starostou
obce žadatelé nesouhlasí s odprodejem pozemku za stanovenou cenou obvyklou 355 Kč, záměr obce
byl zveřejněn pod ev. číslem 38/2014 dne 8.10.2014. V zájmu obce je rozšíření místní komunikace
a výměna pozemku za tímto účelem, ve věci budou vedena další jednání. Nedojde-li k uzavření
smlouvy o prodeji, bude obcí stanoven nájem (ten lze požadovat zpětně za 4 roky a v budoucnu může
být navýšen).
Usnesení č. 9/2/2014
Zastupitelstvo obce hlasuje o odložení bodu týkajícího se prodeje pozemku p.č. 1641/2 k.ú.
Smilovice u Třince.
Hlasování: pro
6
10. Smlouva o právu provést stavbu – Moravskoslezský kraj – chodník
Usnesení č. 10/2/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu č. FM/24/r/2014/Koc
s Moravskoslezským krajem, týkající se stavby „Chodník – Obec Smilovice“, stavba bude umístěná
na pozemcích 1614/2 a 1696/2 k.ú. Smilovice u Třince.
Hlasování: pro
6
11. Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby – „Obec Hnojník – chodník“
Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby „Chodníky – Obec Smilovice“, nahrazuje územní řízení o
umístění stavby.
Usnesení č. 11/2/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby spis.zn.
OH/025873/2014/SÚ/Da s Obcí Hnojník, stavebním úřadem, předmětem smlouvy je umístění stavby
pod názvem „Chodníky – obec Smilovice“, a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro
6
-

Dotazy a připomínky členů zastupitelstva obce k činnosti mezi zasedáními zastupitelstva obce
Starosta Bc. Miroslav Nogol informoval přítomné o kulturních akcích v obci:
pro seniory je organizován program slováckého dechového souboru „Rozmarýnka“, a tradičně
proběhne v centru obce „Rozsvěcování vánočního stromku“.
Dále byly podány informace o veřejném projednávání územního plánu obce a provedení
opravy komunikace „MK 12 c“ návozem umělého kameniva.
3.
2. ZÁPIS a usnesení.doc

Obec Smilovice
Obec připravuje podání žádosti do programu Regionu Bílé Karpaty.
Pro přípravu rozpočtu pro rok 2015 bude svolána pracovní schůzka.
Pro obec je nutné provedení aktualizace „Plánu rozvoje obce Smilovice 2015 – 2020“.
Za účelem zvýšení bezpečnosti na územní obce je možnost umístění omezení rychlosti před
vjezdem do obce.
Odstranění překážek kolem místní komunikace je řešeno domluvou pravidelně zveřejňovanou
ve zpravodaji.
Pro přípravu řešení vedoucí k odstranění nepovolených překážek kolem místních komunikací
budou zmapována nebezpečná místa a po té budou rozeslány výzvy občanům k odstranění
překážek.
Pro umístění dalších retardérů na územní obce je připravován projekt.
-

Závěr

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.50 hodin, následující zasedání je předběžně
stanoveno na 15.12.2014

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

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

………………………………………
TOMÁŠ KUBALA
ČLEN ZASTUPITELSTVA

………………………………………
ROMAN PIENTOK
ČLEN ZASTUPITELSTVA
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