Obec Smilovice

Zápis a usnesení
18. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 15. 2. 2016 v 16 30 hod.
PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Roman Pientok, Michaela Zuczková, Petr Riedel,
Jindřich Mackowski, Jan Ondraczka
OMLUVEN: Tomáš Kubala
ZAMĚSTNANCI OBCE: Renáta Lasotová, Jana Swaczynová
HOSTÉ: Mgr. Zuzana Filipková PhD., Mgr. Stanislav Piętak PhD., Petr Wiselka, npor. Mgr.
Michal Berka
DALŠÍ PŘÍTOMNI: 60 občanů obce, veřejná média cca 15 osob, cca 4 osoby z okolních
obcí a další cca 9 (neznámé) osoby
Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Zahájení a schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Informace o ubytovacích službách - KARMEL
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu
o právu provést stavbu č. IV-12-8011435/3 – Procházková, NNk – ČEZ Distribuce, a.s.

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. 1/18/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Informace o ubytovacích službách - KARMEL
Hlasování: pro
6

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatelkou je Renáta Lasotová, zaměstnankyně obce.
Usnesení č. 2/18/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Jindřich Mackowski, Jan Ondraczka.
Hlasování: pro
6
1.
18. ZÁPIS a USNESENÍ.doc

Obec Smilovice

3. Informace o ubytovacích službách - KARMEL
Místostarosta přivítal přítomné, seznámil je ve zkratce s jednacím řádem Zastupitelstva obce
a představil hosty. Jednání byly přítomné i sdělovací média.
Toto jednání zastupitelstva obce bylo svoláno dne 8. 2. 2016 za účelem předání informací
o ubytování křesťanských uprchlíků ve středisku Karmel a program jednání byl vyvěšen na
úřední desce bezodkladně po osobním sdělení zprávy Slezské diakonie. Ministerstvem vnitra
byla vhodnost střediska pro ubytování uprchlíků potvrzena až dne 12. 2. 2016.
Starosta obce informoval o situaci členy zastupitelstva a občany, podrobnější informace
podali i přítomní hosté, ředitelka Slezské diakonie Zuzana Filipková, vedoucí oblasti Frýdek –
Místek, Třinec Petr Wiselka a Stanislav Piętak jako zástupce Křesťanského společenství.
Diskuse k bodům jednání se mohli účastnit občané obce a vlastníci nemovitostí v obci.
V prosinci 2015 vláda ČR schválila přijmutí 153 křesťanských uprchlíků. Jedná se
o příslušníky křesťanské menšiny, kteří se v důsledku agrese Islámského státu v Iráku nalezli
ve velmi těžké životní situaci a obrátili se na ČR s žádostí o pomoc. Nadačním fondem
Generace 21, zabývajícím se touto pomocí, byla požádána Slezská diakonie o zajištění služeb
pro tyto osoby např. ubytování, vzdělávání, výuka českého jazyka. Náklady spojené
s pobytem těchto osob zajišťuje tato nadace.
Všech 33 osob, které mají být ubytované ve středisku Karmel, prošlo bezpečnostní prověrkou
i zdravotní prohlídkou. Délka jejich pobytu ve středisku je omezená po dobu vyřízení
potřebných dokumentů, což činí 6 až 8 týdnů. Tito křesťanští uprchlíci nezůstanou na
Karmelu na trvalo, standardní provoz střediska bude obnoven již za dva měsíce.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o ubytování uprchlíků ve středisku Karmel.

Závěr
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 17 45 hodin, následující zasedání je stanoveno
na 22.2.2016.

…………………………………
RENÁTA LASOTOVÁ
ZAPISOVATELKA

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

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

….....…………………………
JAN ODNRACZKA
ČLEN ZASTUPITELSTVA
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