Obec Smilovice

Zápis a usnesení
13. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 19.10.2015 v 16 30 hod.
PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jindřich Mackowski, Roman Pientok, Michaela
Zuczková, Petr Riedel, Jan Ondraczka, Tomáš Kubala
OMLUVEN:
ZAMĚSTNANCI OBCE: Renáta Lasotová
DALŠÍ PŘÍTOMNI: dva občané

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

Zahájení a schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zprávy a usnesení výborů obce o kontrole
Čerpání fondů – škola
Sponzorský dar – škola
Darovací smlouva - Občanské sdružení Babybox pro odložené děti
OZV 3/2015 o stanovení systému odpadu
OZV 4/2015 o místním poplatku - odpad
Vyřazení obecního majetku

Jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání
Zasedání zahájil starosta Miroslav Nogol a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno, počet
přítomných zastupitelů je 7, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Usnesení č. 1/13/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
Hlasování: pro 7
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatelkou je Renáta Lasotová, zaměstnankyně obce.
Usnesení č. 2/13/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Michaela Zuczková, Jindřich Mackowski
Hlasování: pro 7
3. Zprávy a usnesení výborů obce o kontrole
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Zastupitelstvu obce byl předložen zápis Finančního výboru obce o provedené kontrole, včetně
usnesení ze dne 14. 10. 2015, členové zastupitelstva byli rovněž seznámení s účetní závěrkou za
3. čtvrtletí 2015.
Usnesení č. 3/13/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Finančního výboru o provedené kontrole dne
14.10.2015.
Hlasování: pro 7

4. Čerpání fondů – škola
Zastupitelé obce byli seznámení s žádostí ředitelky školy, tykající se schválení čerpání fondů
na provedené práce spojené s výměnou vstupních dveří, instalací konvektomatu a nákupu
varného kotle. Pro úhradu provedených prací v celkové výši 293 912,- Kč lze čerpat finanční
prostředky z fondů školy, kde je k dispozici ve Fondu investic 211 646,- Kč a Rezervním
fondu 101 410,- Kč. Na místě investice byla provedena prohlídka provedených prací za účasti
členů zastupitelstva.
Usnesení č. 4/13/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje čerpání finančních prostředků z Fondu investic ve výši
211 646,- Kč a z Rezervního fondu čerpání ve výši 82 266,- Kč na pokrytí nákladů, výměna
vstupních dveří v budově školy, nákup plynového varného kotle a zprovoznění konvektomatu
ve školní kuchyni.
Hlasování: pro 7
5. Sponzorský dar – škola
Usnesení č. 5/13/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí sponzorského daru v hodnotě 6 525,- Kč Základní školou
a Mateřskou školou Smilovice, příspěvkovou organizací, na organizaci mikroregionální
soutěže.
Hlasování: pro 7
6. Darovací smlouva - Občanské sdružení Babybox pro odložené děti
Nadační fond pro odložené děti - Statim požádal o poskytnutí finančního daru nebo dotace na
pořízení babyboxu v Třinci.
Usnesení č. 6/13/2015
Zastupitelstvo obce hlasuje o poskytnutí finančního daru spolku: Babybox pro odložené děti –
STATIM, z.s.
Hlasování: pro
2
proti
4
zdržel se
1
Zastupitelstvo obce neschválilo poskytnutí finančního daru spolku: Babybox pro odložené
děti – STATIM, z.s.
7. OZV 3/2015 o stanovení systému odpadu…
V souvislosti s legislativními změnami pro zpětný odběr elektrospotřebičů je nutné zvolit
způsob sběru elektrospotřebičů, kde je možné službu zajistit prostřednictvím fi. Nehlsen za
úhradu nebo vytvořit vlastní sběrné místo v obci. Pro vytvoření vlastního sběrného místa bude
upravena obecně závazná vyhláška.
Usnesení č. 7/13/2015
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Zastupitelstvo obce schvaluje vydání OZV č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Smilovice, s účinnosti od 1.1.2016.
Hlasování: pro 7
8. OZV 4/2015 o místním poplatku… – odpad
Vyhláška nově upravuje čl. 6 – osvobození.
Usnesení č. 8/13/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje vydání OZV č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
s účinností od 1.1.2016.
Hlasování: pro 7
9. Vyřazení obecního majetku
Po provedené rekonstrukci knihovny a výměně nábytku jsou k dispozici staré knižní regály.
Usnesení č. 9/13/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení obecního majetku tj. 22 kusů regálů z knihovny
v hodnotě 8 710 Kč a akumulačních kamen, dle přiloženého seznamu. Regály budou
nabídnuty k prodeji, regál vysoký za cenu 50 Kč a regál nízký za 20 Kč.
Hlasování: pro 7
Dotazy a připomínky členů zastupitelstva obce k činnosti mezi zasedáními zastupitelstva
obce. Starosta seznámil přítomné se záležitostmi:
- žádost tanečního mistra ke konání hodin tance v kulturním zařízení obce;
- probíhající práce na rekonstrukci mostu v centru obce;
- provedeném zpevnění stezky (turistické trasy) kolem vodného toku od hřbitova
k Myslivecké chatě v rámci vydaného souhlasu - Lesů ČR.

Závěr
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19 10 hodin, následující zasedání je stanoveno
na 23.11.2015.
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RENÁTA LASOTOVÁ

MIROSLAV NOGOL

ZAPISOVATELKA

STAROSTA OBCE

………………………………

….....…………………………
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