Obec Smilovice

Zápis a usnesení
14. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 23.11.2015 v 16 30 hod.
PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jindřich Mackowski, Roman Pientok, Michaela
Zuczková, Petr Riedel
OMLUVEN: Jan Ondraczka, Tomáš Kubala
ZAMĚSTNANCI OBCE: Renáta Lasotová, Jana Swaczynová
DALŠÍ PŘÍTOMNI: tři občané, správce vodovodu p. Guznar, Mgr. J. Dybová

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení a schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zprávy a usnesení výborů obce o kontrole
Žádost o připojení nové lokality na vodovodní řád
Cena vodného pro období 1.12.2015 – 30.11.2016
OZV 5/2015 o místním poplatku – odpad
Kupní smlouva – dřevěná socha hada
Rozpočtové opatření č. 8
Žádost o zřízení adresy sídla MK PZKO Śmiłowice na OÚ Smilovice
Žádost o pronájem sálu - Happy dance
Dotace pro objekt ZŠ a MŠ
Průzkumné území Oldřichovice I.

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. Starosta navrhnul rozšíření
programu o bod: Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku k RD na p.č. 22/2 k.ú.
Smilovice u Třince
Usnesení č. 1/14/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a jeho rozšíření o bod:
13. Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku k RD na p.č. 22/2 k.ú. Smilovice u
Třince
Hlasování: pro 5
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
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Zapisovatelkou je Renáta Lasotová, zaměstnankyně obce.
Usnesení č. 2/14/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Petr Riedel, Roman Pientok.
Hlasování: pro 5
3. Zprávy a usnesení výborů obce o kontrole
Zastupitelstvu obce byl předložen zápis Kontrolního výboru obce o provedené kontrole, včetně
usnesení ze dne 13.11.2015.
Usnesení č. 3/14/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru o provedené kontrole dne
13.11.2015.
Hlasování: pro 5
4. Žádost o připojení nové lokality na vodovodní řád
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádosti p. Mrozka o vyjádření k připojení nové lokality
na vodovodní řád. Žádost se týká výstavby v severozápadní části obce např. p. č. 837/3 k.ú.
Smilovice u Třince. P. Guznar jako správce vodovodu seznámil přítomné, že v současné době
čerpadla na ATS jsou využita na cca 80%. Obec má pro výstavbu vodovodu v uvedené
lokalitě vydané stavební povolení, avšak nemá pro realizaci výstavby vodovodu dostatek
finančních prostředků, situaci lze řešit investicí soukromého investora a následným převodem
vodovodu do správy obce. Situace s možností dostavby vodovodního řádu bude prověřena na
vodoprávním úřadu Třinec. Starosta upozornil správce vodovodu na provádění pravidelné
kontroly hydrantů.
5. Cena vodného pro období 1.12.2015 – 30.11.2016
Předložená kalkulace ceny dvousložkového vodného pro období 1.12.2015 – 30.11.2016 byla
vypočtena dle skutečných a předpokládaných nákladů roku 2015 a cena vodného činí
35,08 Kč/m3. Zastupitelstvo obce hlasuje o návrhu ceny 25 Kč/m3.
Usnesení č. 5/14/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje pro období od 1.12.2015 do 30.11.2016, „Ceník za dodávku vody
pro rok 2015“ dle přílohy, kde pohyblivá složka vodného je stanovena na 25 Kč/ m3.
Hlasování: pro 5

6. OZV 5/2015 o místním poplatku – odpad
Změna vyhlášky je provedena na základě legislativních úprav k 1.11.2015 a nově upravuje
články týkající se Osvobození a úlevy a Odpovědnost za zaplacení poplatku. Zastupitelé byli
seznámení s vývojem celkových výdajů a příjmů za odpad v období 2012 – 2Q 2015.
Usnesení č. 6/14/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje vydání OZV č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
s účinností od 1.1.2016.
Hlasování: pro 5

7. Kupní smlouva – dřevěná socha hada
Jedná se o autorské dílo sochaře Leszka Sikory představující hada dle místní legendy, cena
díla je stanovena na 12 000,- Kč.
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Usnesení č. 7/14/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy týkající se nákupu autorského díla –
dřevěné sochy hada v celkové hodnotě 12 000,- Kč.
Hlasování: pro
4 (M. Zuczková, R. Pientok, M. Nogol, J. Mackowski)
proti
0
zdržel se 1 (P. Riedel)

8. Rozpočtové opatření č. 8
Usnesení č. 8/14/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8 dle přílohy.
Hlasování: pro 5
9. Žádost o zřízení adresy sídla MK PZKO Śmiłowice na OÚ Smilovice
Zastupitelé obce byli seznámení s žádosti spolku o zřízení adresy sídla spolku MK PZKO
Śmiłowice na adrese sídla obecního úřadu tj. Smilovice č.p. 13.
Usnesení č. 9/14/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost MK PZKO Śmiłowice o zřízení adresy sídla spolku MK
PZKO Śmiłowice na adrese sídla obecního úřadu tj. Smilovice č.p. 13; za doručenou poštu do
samostatné poštovní schránky spolku obec neponese odpovědnost.
Hlasování: pro 5

10. Žádost o pronájem sálu - Happy dance
Na jednání byla projednána žádost společnosti ohledně nájmu kulturního zařízení za účelem
konání pravidelných tréninku tance.
Usnesení č. 10/14/2015
Zastupitelstvo obce schválilo pronájem sálu dle planého ceníku, vyjma úklidu. Cena za úklid
nebude účtována a úklid pronajatých prostorů bude společnost Happy dance provádět ve
vlastní režii.
Hlasování: pro 5

11. Dotace pro objekt ZŠ a MŠ
Ing. Zelinka seznámil přítomné s projektem přístavby tělocvičny u školy a přípojkou plynu
pro vytápění tělocvičny. Dílčí cenová nabídka pro topení, plyn, žumpu je ve výši 80 tis. Kč.
Pro dopracování dokumentace RDS bude cenová nabídka ještě předložena, pro inženýrskou
činnost je cena 35 tis. Kč.
Starosta informoval přítomné o připravovaných výzvách IROP a OPŽP, za účelem realizace
přístavby školy, školky a jejich zateplení. Pro výběr firmy pro zpracování, podání žádosti do
operačního programu a monitoring projektu bude provedeno výběrové řízení.
Usnesení č. 11/14/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení výběrového řízení na zpracování a podání žádosti do
operačních programů dle vyhlášených výzev IROP, OPŽP, MŠMT a následný monitoring
projektů týkající se přístavby školy, školky a jejich zateplení.
Dále schvaluje podání žádosti o dotaci na MŠMT na akci z programu 133 310 a souhlasí se
závazkem spolufinancování akce v minimální výši 15 % z celkových nákladů akce: Přístavba
a rekonstrukce ZŠ a MŠ ve Smilovicích.
Hlasování: pro 5
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12. Průzkumné území Oldřichovice I.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s materiály k průzkumnému území Oldřichovice I, které
se týká i části obce Smilovice tj. plocha 2,176 km2 a protokolem o projednání průzkumných
geologických prací formou seismického průzkumu Oldřichovice 2D.
Usnesení č. 12/14/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podanou informaci k průzkumnému území Oldřichovice.
Hlasování: pro 5

13. Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku k RD na p.č. 22/2 k.ú. Smilovice
u Třince
Usnesení č. 13/14/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu, za účelem vedení přípojky
vodovodu na pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 1670/2 (místní komunikace) vedoucí
k novostavbě RD na pozemku parc.č. 22/2 vše v k.ú. Smilovice, investor p. Dorda.
Hlasování: pro 5
Dotazy a připomínky členů zastupitelstva obce k činnosti mezi zasedáními zastupitelstva
obce. Starosta seznámil přítomné se záležitostmi:
- dne 23.11.2015 proběhlo osobní jednání s p. Kenfem, který navrhuje směnu pouze
části pozemku p. č. 1641/2 k.ú. Smilovice u Třince o výměře 136,38 m2, k dalšímu
jednání bude připravena smlouva o smlouvě budoucí;
- projektem pro děti týkající se výstupu na nejvyšší horu Beskyd – Společně na
Lysou;
- vystoupení dechového orchestru Jablunkovanky, které bylo zdarma pro seniory
a akce se účastnilo pouze 37 osob;
- k probíhající rekonstrukci mostu byla řešena i havarijní situace - přeložka plynu;
- pro oblast školství zpracuje město Třinec místní akční plán v hodnotě 4 mil. Kč,
projekt se týká měkkých projektů, materiály budou zaslány ke schválení;
Místostarosta informoval o:
- akci v centru obce – rozsvícení vánočního stromku.

Závěr
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19 45 hodin, následující zasedání je stanoveno
na 14.12.2015.

…………………………………
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RENÁTA LASOTOVÁ

MIROSLAV NOGOL

ZAPISOVATELKA

STAROSTA OBCE

………………………………

….....…………………………

PETR RIEDEL

ROMAN PIENTOK

ČLEN ZASTUPITELSTVA
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4.
14. ZÁPIS a USNESENÍ.doc

