Obec Smilovice

Zápis a usnesení
23. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 16.5.2016 v 16 30 hod.
PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Michaela Zuczková, Jindřich Mackowski, Petr
Riedel
OMLUVEN: Tomáš Kubala, Jan Ondraczka, Roman Pientok
ZAMĚSTNANCI OBCE: Renáta Lasotová, Jana Swaczynová
DALŠÍ PŘÍTOMNI: 3 hosté
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení a schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zprávy a usnesení výborů obce o kontrole
Žádost o prodej části pozemku p.č. 2117 k.ú. Smilovice – p. Schořová
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – dotace na projekt
„Rekonstrukce autobusových zastávek ve Smilovicích“
6. Návrh „Závěrečného účtu obce Smilovice“ za rok 2015
7. Účetní závěrka obec - rok 2015
8. Účetní závěrka škola - rok 2015
9. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě – příspěvek pro SC Smilovice, z.s.
10. Rozpočtové opatření č. 4
Jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání
Zasedání zahájil starosta Miroslav Nogol a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno, počet
přítomných zastupitelů je 4, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Usnesení č. 1/23/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
Hlasování: pro
4
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatelkou je Renáta Lasotová, zaměstnankyně obce.
Usnesení č. 2/23/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Michaela Zuczková, Petr Riedel
Hlasování: pro
4
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3. Zprávy a usnesení výborů obce o kontrole
Zastupitelstvu obce byl předložen zápis Finančního výboru obce o provedené kontrole, včetně
usnesení ze dne 11.5.2016 a kontrolního výboru ze dne 27.4.2016 a 6.5.2016.
Usnesení č. 3/23/2016
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Finančního výboru o provedené kontrole dne
11.5.2016 a Kontrolního výboru ze dne 27.4.2016 a 6.5.2016.
Hlasování: pro
4
4. Žádost o prodej části pozemku p.č. 2117 k.ú. Smilovice – p. Schořová
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí p. Schořové o odkoupení části obecního
pozemku (ostatní komunikace) tj. 151 m2 z p. č. 2117 k.ú. Smilovice u Třince. Na základě
prověření vedení inženýrských sítí, jimiž je pozemek dotčen, je ve veřejném zájmu zachovat
technickou strukturu na pozemku, jež zůstane ve vlastnictví obce a k prodeji je navrženo
pouze 78 m2.
Usnesení č. 4/23/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru prodeje
Smilovice u Třince o výměře max. 78 m2.
Hlasování: pro
4

části pozemku p. č. 2117 k.ú.

5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – dotace na projekt
„Rekonstrukce autobusových zastávek ve Smilovicích“
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Podpora obnovy
a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016“. Investiční dotace v max. výši 25,00 %
celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu, max. 300 tis.
Kč. Předpokládaná výše celkových uznatelných nákladů na projekt může činit 1, 2 mil. Kč.
Usnesení č. 5/23/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje z Programu obnovy venkova MSK na projekt
„Rekonstrukce autobusových zastávek ve Smilovicích“, dále schvaluje provedení výběrového
řízení stavbu chodníku v rozsahu dle zpracované projektové dokumentace.
Hlasování: pro
4
6. Návrh „Závěrečného účtu obce Smilovice“ za rok 2015
Návrh Závěrečného účtu obce Smilovice byl zveřejněn na úřední desce obce dne 29.4.2016,
připomínky nebyly podány. Při provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
Usnesení č. 6/23/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2015 a souhlasí s celoročním
hospodařením obce, dále bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Smilovice, a to bez výhrad.
Hlasování: pro
4

7. Účetní závěrka obec - rok 2015
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Obec zpracovala a zastupitelstvu obce předložila roční účetní závěrku za rok 2015.
O schválení účetní závěrky byl zhotoven protokol o schválení účetní závěrky podle vyhlášky
220/2013 Sb., § 23 a 26.
Usnesení č. 7/23/2016
Zastupitelstvo obce Smilovice schvaluje roční účetní závěrku obce Smilovice IČO: 0576905
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015, s tím, že schvalovaná účetní závěrka v rozsahu
předložených podkladů poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situace účetní jednotky ve smyslu § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.
Hlasování: pro
4
8. Účetní závěrka škola - rok 2015
Základní škola a Mateřská škola Smilovice zpracovala a zastupitelstvu obce předložila roční
účetní závěrku za rok 2015. O schválení účetní závěrky byl zhotoven protokol o schválení účetní
závěrky podle vyhlášky 220/2013 Sb., § 23 a 26.
Usnesení č. 8/23/2016
Zastupitelstvo obce Smilovice schvaluje roční účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy
Smilovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace IČO: 70645973 sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2015, s tím, že schvalovaná účetní závěrka v rozsahu předložených
podkladů poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky
ve smyslu § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek..
Hlasování: pro
4
9. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě – příspěvek pro SC Smilovice, z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce bude doplněna
o znění týkající se označení dokladů účelovým znakem a upřesnění povinností při přeměně
nebo ke zrušení právnické osoby.
Usnesení č. 9/23/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce – rok 2016 pro SC Smilovice, z.s., IČO 61984159.
Hlasování: pro
4
10. Rozpočtové opatření č. 4
Usnesení č. 10/23/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 4/2016 dle přílohy.
Hlasování: pro
4

-

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

Členové zastupitelstva byli informováni zástupci spol. Nehlsen o možnosti zapojení do
Inteligentního systému nakládání s odpady (ISNO).
Na příštím jednání bude pozván zástupce SC Smilovice, z.s. k podání informací o současné
situaci a postavení (statutu) obce ve stanovách spolku.
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Na Den obce byl představen předběžný program s vystoupením M. Konvičkové a M. David
revival.
Starosta obce podal informaci o uvolnění pracovního místa na obci pro správu budovy
a údržbu veřejného prostranství.
Závěr
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 20 00 hodin, následující zasedání je stanoveno
na 20.6.2016.

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

………………………………......
MICHAELA ZUCZKOVÁ
ČLEN ZASTUPITELSTVA

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

….....…………………………
PETR RIEDEL
ČLEN ZASTUPITELSTVA
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