Obec Smilovice

Zápis a usnesení
7. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 13.4.2015 v 16 30 hod.
PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jindřich Mackowski, Jan Ondraczka, Roman
Pientok, Petr Riedel, Michaela Zuczková, Tomáš Kubala (příchod 16.41 hod.)
OMLUVEN:
ZAMĚSTNANCI ÚŘADU: Jana Swaczynová
Další PŘÍTOMNI:

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení a schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zprávy a usnesení výborů obce
Návrh na vyřazení majetku obce
Záměr prodeje opotřebovaného majetku obce – stoly
Krizový štáb obce
Ceník - pronájem drtiče
Žádost MK PZKO o finanční dar
Žádost ZŠ a MŠ Smilovice o vybavení sportovní haly
Rozpočtové opatření č. 3
Plán společných zařízení k.ú. Rakovec – změna č. 1

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.
Usnesení č. 1/7/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
Hlasování: pro 6
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatelkou je Jana Swaczynová, zaměstnankyně obce.
Usnesení č. 2/7/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Jindřich Mackowski, Roman Pientok
Hlasování: pro 6
Příchod: Kubala Tomáš v 16.41hod.
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3. Zprávy a usnesení výboru
Zastupitelstvu obce byly předloženy zápisy včetně usnesení výborů obce k provedeným
kontrolám. Zápis Finančního výboru ze dne 28.1.2015 a Kontrolního výboru ze dne 9.1.2015 za
obec.
Usnesení č. 3/7/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy Kontrolního a Finančního výboru k IV. čtvrtletí 2014.
Hlasování: pro 7
4. Návrh na vyřazení majetku
Inventarizační komise sestavila seznam majetku obce s návrhem na vyřazení.
Usnesení č. 4/7/2015
Zastupitelstvo obce Smilovice schvaluje návrh na vyřazení majetku obce Smilovice dle
přiloženého seznamu.
Hlasování: pro
7
5. Záměr prodeje opotřebovaného majetku obce – stoly
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nepotřebným majetkem obce Smilovice a bylo
navrženo tento nepotřebný majetek nabídnout k odprodeji. Jedná se o stoly z kulturního
zařízení obce v celkovém počtu 15 kusů.
Usnesení č. 5/7/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru obce o odprodeji nepotřebného majetku –
15 kusů stolů z kulturního zařízení za cenu 50,- Kč/ks.
Hlasování: pro 7
6. Krizový štáb obce
Usnesení č. 6/7/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o připravenosti obce na krizové situace
a složení krizového štábu.
Hlasování: pro 7
7. Ceník – pronájem drtiče
Obci Smilovice byl pořízen drtič větví, který je z větší části financován z dotace.
Usnesení č. 7/7/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o dodání drtiče větví.
Hlasování: pro 7
8. Žádost MK PZKO o finanční dar
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí spolku o finanční dar.
Usnesení č. 8/7/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru na činnost místního spolku MK
PZKO ve výši 7.000,-- Kč pro rok 2015.
Hlasování: pro 7
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9. Žádost ZŠ a MŠ Smilovice o vybavení sportovní haly
Zastupitelé obce byli seznámeni s žádosti školy o pořízení gymnastického nářadí pro výuku
tělesné výchovy. Z důvodu současného využívání sportovní haly TJ k výuce TV, by bylo
nářadí dočasně umístěné ve sportovní hale. Paní ředitelka navrhuje provést výběrové řízení na
zakoupení nutného vybavení pro školu.
Usnesení č. 9/7/2015
Zastupitelstvo obce souhlasí se zakoupením gymnastického vybavení do školy a pověřuje
p. ředitelku provedením výběrového řízení na požadované gymnastické nářadí vyjma
šplhacích tyčí a hrazdy, které by vyžadovaly stavební zásah do cizí budovy.
Hlasování: pro 7
10. Rozpočtové opatření č. 3
Usnesení č. 10/7/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015 dle přílohy.
Hlasování: pro 7
11. Plán společných zařízení k.ú. Rakovec – změna č. 1
Zastupitelé byli informování o návrhu změny trasy místní komunikace vedoucí kolem RD
č. 105 a o úpravě soupisu nových pozemků, v rámci pozemkových úprav v k. ú. Rakovec,.
Státní pozemkový úřad situaci bude posuzovat jako změnu průběhu hranic mezi dvěma
vlastníky.
Usnesení č. 11/7/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o změně trasy místní komunikace vedoucí
kolem RD č. 105, dle pozemkových úprav v k. ú. Rakovec.
Hlasování: pro 7
Dotazy a připomínky členů zastupitelstva obce k činnosti mezi zasedáními zastupitelstva
obce.
informace starosty:
v návaznosti na zjištěné podrobnější informace a vyhodnocení rizik vyplývajících
z vyhlášené výzvy Úřadu Regionální rady (Výzva č. 05, Oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova
– Průběžná výzva k předkládání dočerpávacích projektů) pro možnost podání žádosti na
přístavbu objektu mateřské školy, viz usnesení č. 7a/6/2015, žádost do ROP nebude do této
výzvy podána;
- podání dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení z Programu obnovy a rozvoje
venkova Moravskoslezského kraje;
- zkulturnění knihovny – vymalování, položení linolea a nákup regálu do knihovny;
- proběhla exkurze vrtu pro školu – 4.-5.ročník;
- zakoupení stanu;
- o docházce dětí ze Smilovic do PZŠ Hnojník;
- Majówka 3.5.2015 v Jaworze;
- připomínka osvobození obce Smilovice u Pomníku padlých dne 24.5.2015;
- Kulturní akce obce;
- dobročinný bazar oblečení – pronájem zdarma v rámci akce pro školu.
Závěr
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Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.50 hodin, následující zasedání je stanoveno
na 18.5.2015.
………………………………………
JANA SWACZYNOVÁ
ZAPISOVATEL

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

………………………………………
JINDŘICH MACKOWSKI
ČLEN ZASTUPITELSTVA

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