Obec Smilovice

Zápis a usnesení
36. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 26. 6. 2017 v 16 30 hod.
PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Michaela Zuczková, Roman Pientok, Jan
Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala
OMLUVEN:
ZAMĚSTNANCI OBCE: Jana Swaczynová
Program jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Řešení veřejného prostranství PV – dle ÚP zóna Z 74
4. Účetní závěrka škola - rok 2016
5. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - AK plus Novostav s.r.o. – zateplení ZŠ a MŠ
6. Žádost o převod části pozemku par. č. 2117/1 k.ú. Smilovice u Třince
7. Rozpočtové opatření č. 5
1. Zahájení a schválení programu jednání
Zasedání zahájil starosta Miroslav Nogol a prohlásil, že toto zasedání bylo řádně svoláno,
počet přítomných zastupitelů je 5, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starosta navrhnul
rozšíření programu o bod:
- Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky
příchod: T.Kubala, R.Pientok
Usnesení č. 1/36/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a jeho rozšíření o bod:
8. Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky
Hlasování: pro
7
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatelkou je Jana Swaczynová, zaměstnankyně obce.
Usnesení č. 2/36/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Tomáš Kubala, Roman Pientok.
Hlasování: pro
7
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3. Řešení veřejného prostranství PV – dle ÚP zóna Z 74
Na základě žádosti investora D. Mrózka a M.Pitucha k ploše vymezené územním plánem
obce jako veřejné prostranství VP, bylo zastupitelstvo obce seznámeno s návrhem řešení zóny
Z 74. Návrh veřejného prostranství se jeví jako dostatečně dimenzovaný profil podél navržené
účelové komunikace, kde je navržena liniová zeleň v podobě stromořadí. Stromořadí podél
účelové komunikace je výrazně více příbuzné charakteru obce Smilovice než územním
plánem navržené parkové využití. Stromořadí podél účelové komunikace zapadá do
současného krajinného rázu obce.
Zastupitelstvo obce nepožaduje uplatnění předkupního práva pro plochu PP6, Z 74 dle
vymezení v územním plánu.
Usnesení č. 3/36/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje řešení zóny Z74 dle předloženého návrhu petit atelier s.r.o.,
snímku situace C1 a to, vzniklého veřejného prostranství podél nově navržené účelové
komunikace a shledává záměr v souladu s cíli územního plánu i s rozvojem obce Smilovice,
dále vyjadřuje souhlas s navrženým řešením parkové úpravy na ploše pozemků vymezených
v územním plánu zónou Z74, kde je navržen způsob využití PV - veřejné prostranství veřejná zeleň, včetně umístění liniové zeleně, laviček a drobného mobiliáře a obslužné
komunikace, jež je v souladu s územní plánem obce.
Hlasování: pro
6
zdržel se 1 (J. Ondraczka)
4. Účetní závěrka škola - rok 2016
Základní škola a Mateřská škola Smilovice zpracovala a zastupitelstvu obce předložila roční
účetní závěrku za rok 2016 a průkazné účetní záznamy o opravě chyby v následujícím účetním
období r. 2017, včetně účetních zápisů v příslušných knihách v účetním deníku. O schválení
účetní závěrky byl zhotoven protokol o schválení účetní závěrky podle vyhlášky 220/2013
Sb., § 23 a 26.
Usnesení č. 4/36/2017
Zastupitelstvo obce Smilovice schvaluje roční účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy
Smilovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace IČO: 70645973, sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2016 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, a existují průkazné účetní záznamy o opravě
chyby v následujícím účetním období r. 2017, včetně účetních zápisů v příslušných knihách
dle § 18 odst. 3 vyhlášky.
Hlasování: pro
6
zdržel se 1 (T. Kubala)
5. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - AK plus Novostav s.r.o. – zateplení ZŠ a MŠ
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a k dodatku č. 1 na stavbu „Snížení energetické náročnosti
objektů ZŠ a MŠ Smilovice“.
Vzhledem ke skutečnosti, že obec vyhodnotila podmínky OPŽP (Prioritní osa 5: Energetické
úspory, 70. výzva), vyvolané dodatečné náklady, které jsou nezbytné pro získání dotace, dále
zhodnotila i podmínky týkající se realizace přístaveb budov ZŠ a MŠ, které propojují
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a navazují na stávající budovy ZŠ a MŠ, jež jsou předmětem zateplení, a zohlednila riziko
nenárokových dotací, bude realizace II. etapy financována z rozpočtu obce. Projektová
dokumentace pro zateplení budovy MŠ je doplněna o projektovou dokumentaci (PD) střechy
včetně zateplení, kde cena stavebních prací bude navýšena o 740 000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 5/36/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou AK plus
Novostav s.r.o. – zateplení ZŠ a MŠ, kterým se rozšiřuje II. etapa díla o zateplení střechy
budovy MŠ, č.p. 151 a cena díla se zvyšuje o 740.000,- Kč bez DPH. Celková cena díla
s DPH činí 4 318 985,- Kč.
Hlasování: pro
6
zdržel se 1 (T.Kubala)
6. Žádost o převod části pozemku par. č. 2117/1 k.ú. Smilovice u Třince
Na základě doručené žádosti manž. Kwaczkových a Filipí ze dne 5.6.2017 o převod
vlastnictví části obecního pozemku par.č. 2117/1 k.ú. Smilovice u Třince, bylo zastupitelstvo
obce seznámeno se zjištěnými chybami při provádění pozemkových.
Usnesení č. 6/36/2017
Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje a žádost zamítá, věc bude postoupena
k vyřízení na SPÚ.
Hlasování: pro
7
7. Rozpočtové opatření č. 5
Usnesení č. 7/36/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 5/2017 dle přílohy.
Hlasování: pro
6
zdržel se 1 (T.Kubala)
8. Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky
Usnesení č. 8/36/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet a výsledek hospodaření Sdružení obcí
povodí Stonávky, včetně Zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2016 a to bez výhrad.
Hlasování pro 7

Různé
starosta obce přítomné informoval:


kotlíkové dotace – bude možnost poskytnutí půjčky, popř. příspěvku úspěšným
žadatelům obce Smilovic,
 SPÚ – KPÚ Rakovec Návrh na směnu pozemku (MK obec a Ing. Samek) se situací
starostu seznámil Ing. Dvorský tel: 777 720 617 podal informace o průběhu
jednání,
 Návrh na směnu části pozemku – Szewieczek, nájemní smlouva SPÚ postupuje na
3.
36. ZÁPIS a USNESENÍ.doc

Obec Smilovice





obec,
Noční klid – stížnost na vyhlášku,
Ples 2018 – v roce 2018 se uspořádá Obecní ples,
MSK - Obce mají příležitost využít veřejně prospěšné práce a veřejné služby,
MSK - Návrhu železničního jízdního řádu 2017/2018 – připomínky do 17. 7. 2017.

Závěr
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19:20 hodin, další zasedání je předběžně
stanoveno na 7.8.2017.

…………………………………
JANA SWACZYNOVÁ
ZAPISOVATELKA

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

………………………………......
TOMÁŠ KUBALA
ČLEN ZASTUPITELSTVA

….....…………………………
ROMAN PINTOK
ČLEN ZASTUPITELSTVA
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