Obec Smilovice

Zápis a usnesení
8. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 18.5.2015 v 16 30 hod.
PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jindřich Mackowski, Jan Ondraczka, Roman
Pientok, Michaela Zuczková, Tomáš Kubala (příchod 17.15 hod.)
OMLUVEN: Petr Riedel
ZAMĚSTNANCI ÚŘADU: Jana Swaczynová
Další PŘÍTOMNI: Zbyšek Vanduch

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

Zahájení a schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh závěrečného účtu „Sdružení obcí povodí Stonávky“ za rok 2014
Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014
Účetní závěrka obce za rok 2014
Účetní závěrka školy za rok 2014
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - O2 Czech Republic a.s., - chodník
Rekonstrukce knihovny
Kamerový systém v centru obce
Rozpočtové opatření č. 4/2015

Jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání
Zasedání zahájil starosta Miroslav Nogol a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno, počet
přítomných zastupitelů je 5, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Usnesení č. 1/8/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu v pořadí programu jednání:
1.
Zahájení a schválení programu jednání
2.
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.
Kamerový systém v centru obce
4.
Návrh závěrečného účtu „Sdružení obcí povodí Stonávky“ za rok 2014
5.
Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014
6.
Účetní závěrka obce za rok 2014
7.
Účetní závěrka školy za rok 2014
8.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - O2 Czech Republic a.s., - chodník
9.
Rekonstrukce knihovny
10. Rozpočtové opatření č. 4/2015
Hlasování: pro 5
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2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatelkou je Jana Swaczynová, zaměstnankyně obce.
Usnesení č. 2/8/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Michaela Zuczková, Jan Ondraczka
Hlasování: pro 5
Příchod: Kubala Tomáš v 17.15hod.
3. Kamerový systém v centru obce
Zastupitelé byli seznámeni s možnostmi zajištění kamerového systému v centru obce.
Usnesení č. 3/8/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení realizačního projektu kamerového systému na
zlepšení bezpečnostní situace v centru obce a dle možnosti využití dotačního programu.
Hlasování: pro
5
zdržel se 1 (T. Kubala)
4. Návrh závěrečného účtu „Sdružení obcí povodí Stonávky“ za rok 2014
Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky byl zveřejněn na úřední desce obce.
Usnesení č. 4/8/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet a výsledek hospodaření Sdružení obcí
povodí Stonávky, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 a
Nápravných opatření ke zprávě o přezkumu hospodaření s výhradou.
Hlasování: pro
6
5. Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014
Návrh závěrečného účtu obce byl zveřejněn na úřední desce obce, připomínky nebyly podány.
Při provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Usnesení č. 5/8/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Smilovice za rok 2014 a souhlasí
s celoročním hospodařením obce, dále bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Smilovice, a to bez výhrad.
Hlasování: pro
6
6. Účetní závěrka obce za rok 2014
Obec zpracovala a zastupitelstvu obce předložila roční účetní závěrku za rok 2014. O
schválení účetní závěrky byl zhotoven protokol o schválení účetní závěrky podle vyhlášky
220/2013 Sb., § 23 a 26.
Usnesení č. 6/8/2015
Zastupitelstvo obce Smilovice schvaluje roční účetní závěrku obce Smilovice IČO: 0576905
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014, s tím, že schvalovaná účetní závěrka v rozsahu
předložených podkladů poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situace účetní jednotky ve smyslu § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.
Hlasování: pro
6
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7. Účetní závěrka školy za rok 2014
Základní škola a Mateřská škola Smilovice zpracovala a zastupitelstvu obce předložila roční
účetní závěrku za rok 2014. O schválení účetní závěrky byl zhotoven protokol o schválení
účetní závěrky podle vyhlášky 220/2013 Sb., § 23 a 26.
Usnesení č. 7/8/2015
Zastupitelstvo obce Smilovice schvaluje roční účetní závěrku Základní školy a Mateřské
školy Smilovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace IČO: 70645973 sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2014, s tím, že schvalovaná účetní závěrka v rozsahu předložených
podkladů poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky ve smyslu § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek.
Hlasování: pro
6
8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - O2 Czech Republic a.s., - chodník
Zastupitelům byl předán návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, která řeší
přeložku stávajícího nadzemního vedení sítě elektronických komunikací společnosti O2
Czech Republic a.s. a to z důvodu plánované výstavby chodníku. Stavbou bude dotčena
nemovitost parc. č. 1643 v k.ú. Smilovice u Třince.
Usnesení č. 8/8/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.
Hlasování: pro
6
9. Rekonstrukce knihovny
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rekonstrukce knihovny, kde je zapotřebí vymalovat,
položit novou podlahovou krytinu a pořídit nové knihovnické regály.
Usnesení č. 9/8/2015
Zastupitelstvo obce souhlasí s rekonstrukcí knihovny a navrhují zažádat o dotační titul na tuto
akci.
Hlasování: pro 6
10. Rozpočtové opatření č. 4/2015
Usnesení č. 10/8/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 dle přílohy.
Hlasování: pro 6
Dotazy a připomínky členů zastupitelstva obce k činnosti mezi zasedáními zastupitelstva
obce.
Starosta seznámil zastupitelé s novelou vyhlášky č. 250/2000 Sb., kde je stanoven proces
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí.
Pozval zastupitelé na slavnostní akt položení věnce u pomníku padlých ve 2.sv. válce dne
24.5.2015, kde budu i ukázka vojenské motorové techniky.
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Závěr
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 18.55 hodin, následující zasedání je stanoveno
na 22.6.2015.

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

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

………………………………………
MICHAELA ZUCZKOVÁ
ČLEN ZASTUPITELSTVA

………………………………………
JAN ONDRACZKA
ČLEN ZASTUPITELSTVA
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