Obec Smilovice

Zápis a usnesení
12. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 14.9.2015 v 16 30 hod.
PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jindřich Mackowski, Roman Pientok, Michaela
Zuczková, Petr Riedel, , Jan Ondraczka, Tomáš Kubala od 16 40
OMLUVEN: Tomáš Kubala
ZAMĚSTNANCI OBCE: Renáta Lasotová
DALŠÍ PŘÍTOMNI: M.Matoušek, P. Koch

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

Zahájení a schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Čerpání fondů - škola
Veřejná zakázka“ Rekonstrukce mostu 2c - M1“
Smlouva – přeložka trasy sdělovacího vedení Telefónica O2
Žádost MK PZKO Třanovice o finanční dar na pořízení krojů
Rozpočtové opatření č. 6
Návrh na vyřazení knih z Místní knihovny – úbytkový seznam

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. Starosta navrhnul rozšíření
programu o bod: Žádost o finanční příspěvek na akci Memoriál Zdeňka Juroše - IPA Třinec.
Usnesení č. 1/12/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a jeho rozšíření o bod:
9. Žádost o finanční příspěvek na akci Memoriál Zdeňka Juroše - IPA Třinec.
Hlasování: pro 6
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatelkou je Renáta Lasotová, zaměstnankyně obce.
Usnesení č. 2/12/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Jan Ondrazcka, Roman Pientok
Hlasování: pro 6
příchod T. Kubala
3. Čerpání fondů – škola
Zastupitelé obce byli seznámení s žádostí ředitelky školy, tykající se schválení čerpání fondů
na provedené práce spojené s výměnou vstupních dveří a instalací konvektomatu. Pro úhradu
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provedených prací lze čerpat finanční prostředky z fondů školy, kde je k dispozici ve Fondu
investic 211 646,- Kč a Rezervním fondu 101 410,- Kč.
Usnesení č. 3/12/2015
Starosta na podnět členů zastupitelstva navrhnul odložení projednávání bodu na příští
zasedání, z důvodu seznámení se s rozsahem provedených úprav ve školní kuchyni.
Zastupitelstvo obce schvaluje odložení bodu.
Hlasování: pro 7
4. Veřejná zakázka“ Rekonstrukce mostu 2c - M1“
Zastupitelé byli seznámení s protokolem o posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu „SMILOVICE – Rekonstrukce mostu ev. č. 2c-M1 /SM-M-01/“,
hodnocené byly nabídky tří firem.
Usnesení č. 4/12/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s fi AWT Rekultivace a.s. pro
realizaci veřejné zakázky na stavební práce „SMILOVICE – Rekonstrukce mostu ev. č. 2cM1 /SM-M-01/“ v hodnotě 4 188 679,48 Kč. s DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Hlasování: pro 7
5. Smlouva – přeložka trasy sdělovacího vedení Telefónica O2
S rekonstrukcí mostu v centru obce souvisí překládka telekomunikačního kabelu, která je
řešena smluvně se společností Česká telekomunikační infrastruktura, z níž vyplývá závazek
společnosti CETIN zajistit překládku sítí elektronických komunikací (SEK) a s ní související
záležitosti pro realizaci projektu. Výše nákladů na překládky stanovených na základě
Cenového a technického návrhu ke dni uzavření smlouvy činí 77.685,- Kč. Překládka bude
prováděna v návaznosti na prováděné stavení práce v rámci rekonstrukce mostu ev.č.2c – M1.
Usnesení č. 5/12/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických
komunikací č. VPI/MS/2015/00100 se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Hlasování: pro 7
6. Žádost MK PZKO Třanovice o finanční dar na pořízení krojů
Zastupitelé posoudili předloženou žádost, ale vzhledem tomu, že obec přispěla v roce 2009
částkou ve výši 20 tis. Kč na zakoupení krojů pro MK PZKO Smilovice, nebude nyní
poskytovat finance za účelem nákupu krojů pro MK PZKO Třanovice.
Usnesení č. 6/12/2015
Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční dar pro MK PZKO Třanovice na pořízení krojů.
Hlasování: pro 7
7. Rozpočtové opatření č. 6
Usnesení č. 7/12/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6 dle přílohy.
Hlasování: pro 7
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8. Návrh na vyřazení knih z Místní knihovny – úbytkový seznam
Usnesení č. 8/12/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení 79 knih z Místní knihovny dle úbytkového seznamu ze
dne 7.9.2015.
Hlasování: pro 7
9. Žádost o finanční příspěvek na akci Memoriál Zdeňka Juroše - IPA Třinec.
Usnesení č. 9/12/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč na pořádání
Memoriálu Zdeňka Juroše - IPA Třinec a zároveň schvaluje rozpočtové opatření č. 7.
Hlasování: pro 7

Dotazy a připomínky členů zastupitelstva obce k činnosti mezi zasedáními zastupitelstva
obce. Starosta seznámil přítomné se záležitostmi:
- třídění odpadu a fakturace za odevzdaný odpad občany ve sběrném dvoře fi
NEHLSEN s.r.o.,
- změna ve sběru elektroodpadu, tento už nebude možné odevzdávat ve sběrných
dvorech firmy Nehlsen s.r.o., tento sběr bude zajišťován zdarma prostřednictvím firmy
Rema systém a.s. a EKO Logistics s.r.o., občané budou o této skutečnost informování
prostřednictvím článků, vývěsek, rozhlasem a webových stránek;
- stížnosti nových občanů na výstavbu dvojdomků na území obce: stavby jsou
v kompetenci stavebního úřadu, který sdělit, že výstavba probíhá v souladu
s vydanými stanovisky dotčených orgánů;
- problémy s vyskytujícím se hlukem na území obce v době nočního klidu jsou řešeny
v rámci kompetencí Policie ČR;
- obec připravuje kulturní akce pro občany: Pár strun, Ander z Košíc a vystoupení
dechového orchestru Jablunkovanka, z.s. pro seniory;
- organizace Strom života – žádost o finanční dar bude rozeslána členům ZO.
P. Riedel informoval o probíhající pracích a hydrologickém průzkumu v oblasti prameniště
vody a možném ročním sledování vydatnosti pramenů.
J. Mackovski vznesl dotaz k možnosti instalace kamerového systému a ke zvýšení
bezpečnosti obce. Starosta poskytl informace ke správě a legislativnímu zabezpečení
monitorování osob.
J. Ondraczka informoval o provedené opravě povrchu na Oranžovém hřišti.
R. Pientok – dotazy občanů v k.ú. Rakovec na opravy MK: bude prověřen stav povrchů
komunikací.
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Závěr
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19 45 hodin, následující zasedání je stanoveno
na 19.10.2015.

…………………………………

………………………………

RENÁTA LASOTOVÁ

MIROSLAV NOGOL

ZAPISOVATELKA

STAROSTA OBCE

………………………………

….....…………………………

JAN ONDRACZKA

ROMAN PIENTOK

ČLEN ZASTUPITELSTVA

ČLEN ZASTUPITELSTVA
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