Obec Smilovice

Zápis a usnesení
20. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 21.3.2016 v 16 30 hod.
PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Roman Pientok, Michaela Zuczková, Petr Riedel,
Jindřich Mackowski
OMLUVEN: Tomáš Kubala, Jan Ondraczka
ZAMĚSTNANCI OBCE: Renáta Lasotová
DALŠÍ PŘÍTOMNI: 5 osob - tj. 3 zástupci stavební firmy AWT Rekultivace p. Zavadil a za
AlfaPOL p. Kremer a p. Polak, za stavební dozor p. Filín, zástupce Českého rozhlasu
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení a schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Hospodářský výsledek za rok 2015 – škola
Žádost o navýšení příspěvku – škola
Žádost o schválení sponzorského daru - škola
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s AWT Rekultivace a.s. - most
Smlouva - převod pozemků u MK 2c (před mostem)
Protokol o provedení kontroly - Sdružení obcí povodí Stonávky
Smlouva o právu provést stavbu "Výměna vodovodu Řeka vodojem Smilovice"
Rozpočtové opatření č. 2/2016

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. 1/20/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
Hlasování: pro
5
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatelkou je Renáta Lasotová, zaměstnankyně obce.
Usnesení č. 2/20/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Michaela Zuczková, Jindřich Mackowski
Hlasování: pro
5
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3. Hospodářský výsledek za rok 2015 – škola
Dle předložené informace ředitelky, Základní škola a Mateřská škola Smilovice, okres Frýdek
– Místek, příspěvková organizace, dosáhla u hlavní činnosti záporného hospodářského
výsledku ve výši - 116 036,34 Kč, a z vedlejší činnosti zisk 4 013,50 Kč.
Usnesení č. 3/20/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje pokrytí vzniklé ztráty za rok 2015 ve výši 19 144,32 Kč
z rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy Smilovice, okres Frýdek – Místek,
příspěvkové organizace a částku 92 879 Kč z rozpočtu obce, tj formou navýšení příspěvku na
provoz.
Hlasování: pro
5
4. Žádost o navýšení příspěvku – škola
Základní škola a Mateřská škola Smilovice, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace
požádala o navýšení příspěvku na provoz za účelem pokrytí nákladů: výměna krytiny na
chodbách školy ve výši 71 558,- Kč, pořízení nerez stolů ve výši 30 734,- Kč a dále pak na
investiční akci ve výši 56 332,- Kč týkající se výměny kotle ve školce.
Usnesení č. 4/20/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje Základní škole a Mateřské škole Smilovice, okres Frýdek –
Místek, příspěvkové organizaci navýšení příspěvku v celkové výši 158 624 Kč (z toho je
investice na pořízení kotle ve výši 56 332,- Kč).
Hlasování: pro
5
5. Žádost o schválení sponzorského daru – škola
Usnesení č. 5/20/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí sponzorského věcného daru (osobní počítač) Základní
škole a Mateřské škole Smilovice, okres Frýdek – Místek, příspěvkové organizaci ve výši
3 000,- Kč.
Hlasování: pro
5
6. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s AWT Rekultivace a.s. - most
V souvislosti se stavbou „SMILOVICE - Rekonstrukce mostu ev. č. 2c - M1“ byly řešeny
i více práce ve výši 801 501,12 Kč, méně práce za 274 071,69 Kč, tímto došlo k navýšení
celkové ceny o 527 430,43 Kč včetně DPH. Celková cena za rekonstrukci mostu je vyčíslená
na 4 716 109,91 Kč s DPH. Za účelem předčasného užívání mostu bude zavřena dohoda.
P. Mackowski připomínkoval provedení odvodnění u nového mostu, že při deštích směřují
vody z komunikace od TJ do místa před mostem na západním břehu a vyjádřil obavy, že při
vyšších srážkách může docházet k zaplavení komunikace před mostem. Zástupce stavební
firmy p. Kremer prezentoval, že úpravy jsou dostatečné a k hromadění vody nedojde, neboť
vody jsou svedeny do žlabu na jižní straně komunikace, kde byl původní žlab a zanesená
odtoková roura.
Usnesení č. 6/20/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s AWT Rekultivace a.s.
týkající se stavby „SMILOVICE - Rekonstrukce mostu ev. č. 2c - M1“, kde celková cena za
rekonstrukci mostu je vyčíslená na 4 716 109,91 Kč s DPH.
Hlasování: pro
5
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7. Smlouva - převod pozemků u MK 2c (před mostem)
V souvislosti s rekonstrukcí mostu je nutný zásah do nemovitostí na cizím pozemku, jedná se
o výstavbu spojovacího chodníku na p.č. 1696/3 ve směru z centra obce před mostem cca
10 metry a opravu povrchu komunikace včetně úpravy terénu před mostem na p. č. 1739/9
výměra 80 m2. Tato situace bude vyřešena smluvně, navržena je směna pozemků.
Usnesení č. 7/20/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny pozemku ve vlastnictví obce p.č. 123/3 o výměře
41 m2 za pozemek ve SJM J. a I. Mackowských tj. p.č. 1739/9 o výměře 80 m2 a část
p.č. 1696/3 o výměře tj. dle geometrického zaměření stavby chodníku vše v k. ú. Smilovice
u Třince. J. Mackovski uvedl, že o bodu nebude hlasovat z důvodu střetu zájmu.
Hlasování: pro
4
zdržel se 1 J. Mackowski
8. Protokol o provedení kontroly - Sdružení obcí povodí Stonávky
Usnesení č. 8/20/2016
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Protokol o kontrole plnění usnesení sněmu starostů
a hospodaření Sdružení obcí povodí Stonávky ze dne 15.12.2015 bez výhrad.
Hlasování: pro
5
9. Smlouva o právu provést stavbu "Výměna vodovodu Řeka vodojem Smilovice"
Obec Řeka jako stavebník, hodlá na pozemcích ve vlastnictví obce Smilovice p.č. 2401,
2402, 2410, 2411 k. ú. Smilovice u Třince realizovat stavbu pod názvem " Výměna
vodovodu Řeka vodojem Smilovice ", jedná se o provedení výměny vodovodního řádu v dl.
204 m v místě stávajícího vedení vodovodního řádu.
Usnesení č. 9/20/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu "Výměna vodovodu
Řeka vodojem Smilovice" s obcí Řeka.
Hlasování: pro
5
10. Rozpočtové opatření č. 2/2016
Usnesení č. 10/20/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 2/2016 dle přílohy.
Hlasování: pro
5
-

Dotazy a připomínky členů zastupitelstva obce k činnosti mezi zasedáními
zastupitelstva obce

p. Riedel podal informace o možnosti zpracování projektové dokumentace, pro provedení
rekonstrukce prameniště, změny trubních systému, kvalita vody a monitoring, kompletní
posouzení kapacity s náklady ve výši cca 615 tis. Kč s DPH, jedná se dotační titul MSK, za
tímto účelem je však nutné dodržet ochranné pásma a vyřešit i majetkové vztahy v okolí
prameniště.
J. Mackowski podal informaci o ubytování křesťanských uprchlíků v okolních obcích.
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Závěr
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 18 50 hodin, následující zasedání je stanoveno
na 18.4.2016.

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

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

………………………………......
MICHELA ZUCZKOVÁ
ČLEN ZASTUPITELSTVA

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