Obec Smilovice

Zápis a usnesení
43. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
konaného dne 22.9.2014 v 16 30 hod.
PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski;
Petra Szczuková a Roman Pientok (příchod v 17.10 hod.)
OMLUVEN: Tomáš Kubala
ZAMĚSTNANKYNĚ OBCE: Renáta Lasotová
Další PŘÍTOMNÍ:

Program jednání:
1.
2.
3.

Zahájení a schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na
území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Českotěšínsko
Navýšení příspěvku ZŠ a MŠ Smilovice pro provoz odloučeného pracoviště MŠ Řeka
Žádost o schválení sponzorských darů – škola
Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla Spolku rodičů a přátel školy v budově školy
Rozpočtové opatření č. 4/2014
Úklid nebytových prostorů v budově OÚ – stará část

4.
5.
6.
7.
8.

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, dále navrhl rozšíření programu
o body:
-

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu na p.č. 1670/1, ČEZ Distribuce: kNN pro RD na 815/19 k.ú. Smilovice u Třince,
Žádost MŠ a ZŠ Smilovice o schválení použití investičního fondu,
Záměr obce o prodeji pozemku p.č. 1641/2 a nově p.č. 1641/5 k.ú. Smilovice u Třince.

Usnesení č. 1/43/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a jeho rozšíření o body:
9. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu na p.č. 1670/1, ČEZ Distribuce: kNN pro RD na 815/19 k.ú. Smilovice
u Třince,
10. Žádost MŠ a ZŠ Smilovice o schválení čerpání investičního fondu
11. Záměr obce o prodeji pozemku p.č. 1641/2 a nově p.č. 1641/5 k.ú. Smilovice u Třince.
Hlasování: pro
4
1.
43. ZÁPIS a usnesení.doc

Obec Smilovice
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem je Renáta Lasotová, zaměstnankyně obce.
Usnesení č. 2/43/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Jindřich Mackowski, Jan Ondraczka
Hlasování: pro
4
3. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na
území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Českotěšínsko
Předmětem smlouvy je závazek obce poskytovat Moravskoslezskému kraji finanční příspěvek na
zajištění dopravní obslužnosti na území obce Smilovice, příspěvky jsou uvedeny v částce rovnající
se dohodnutému podílu kompenzace za veřejnou službu v přepravě cestujících dle přílohy č. 1
smlouvy (65 000,-Kč). Příspěvek je po dobu 3 let neměnný a v následujícím období bude činit max.
10 % z celkové kompenzace hrazené krajem.
Usnesení č. 3/43/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem
zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou –
oblast Českotěšínsko se smluvní stranou Moravskoslezským krajem.
Hlasování: pro
4
Příchod Petra Szczuková a Roman Pientak v 17.10 hod
4. Navýšení příspěvku ZŠ a MŠ Smilovice pro provoz odloučeného pracoviště MŠ Řeka
Žádost ZŠ a MŠ Smilovice o navýšení rozpočtu neinvestičních výdajů z důvodu úhrady provozu
mateřské školy v Řece.
Usnesení č. 4/43/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje ZŠ a MŠ Smilovice, příspěvkové organizaci navýšení příspěvku na
neinvestiční náklady o 100 000,- Kč na provoz odloučeného pracoviště mateřské školy v Řece.
Hlasování: pro
6
5. Žádost o schválení sponzorských darů – škola
Sponzorské dary pro ZŠ a MŠ Smilovice, příspěvková organizace: finanční příspěvek 10 tis. Kč na
pořízení herního prvku hřiště; finanční sponzorský dar 4 tis. Kč na pořízení nábytku do MŠ;
a finanční sponzorský dar 35 tis. Kč.
Usnesení č. 5/43/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí sponzorských darů Základní školou a Mateřskou školou,
Smilovice, příspěvkovou organizaci v celkové výši 49 000 Kč.
Hlasování: pro
6
6. Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla Spolku rodičů a přátel školy v budově školy
Obec Smilovice, IČ: 00576905 je vlastníkem budovy čp. 164 vedené na LV č. 1 v k ú. Smilovice
u Třince. Dle znění občanského zákoníku musí za účelem umístěním sídla Spolku rodičů a přátel
školy v budově Základní školy Smilovice, čp. 164 udělit souhlas vlastník tj. obec.
Usnesení č. 6/43/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje umístění sídla „Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Smilovice“,
v budově Základní školy Smilovice, čp. 164, 739 55 Smilovice u Třince, okr. Frýdek-Místek.
Hlasování: pro
6
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7. Rozpočtové opatření č. 4/2014
Usnesení č. 7/43/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2014 dle přílohy.
Hlasování: pro
6
8. Úklid nebytových prostorů v budově OÚ – stará část
Pro zajištění kontroly provádění úklidů v nebytových prostorech ve staré části budovy OÚ tj.
společné chodby a nově vybudovaného sociálního zařízení je nutné zavedení „Úklidového řádu“.
Usnesení č. 8/43/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje „Úklidový řád„ pro nebytové prostory v budově OÚ – stará část.
Hlasování: pro
6
9. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu na p.č. 1670/1, ČEZ Distribuce: kNN pro RD na 815/19 k.ú. Smilovice u Třince
Jedná se o stavbu zařízení distribuční soustavy: přípojka NN pro RD p. Paszek – Smilovice příp.
kNN, vedení probíhá přes nemovitost ve vlastnictví obce p.č. 1670/1 k.ú. Smilovice u Třince.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně.
Usnesení č. 9/43/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č.: IP-12-8015572/1“ na p.č. 1670/1 k.ú. Smilovice u
Třince, vedeno jako ostatní komunikace s ČEZ Distribuce, s.r.o., IČ 24729035 za účelem připojení
NN pro RD na p.č. 815/19 k.ú. Smilovice u Třince.
Hlasování: pro
6
10. Žádost MŠ a ZŠ Smilovice o schválení čerpání investičního fondu
Zastupitelstvo obce bylo informováno o havarijním stavu vstupních dveří v budově základní školy
Smilovice 164 a podané žádosti p. ředitelky o schválení čerpání investičního fondu na nákup
nových dveří.
Usnesení č. 10/43/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje ZŠ a MŠ Smilovice, příspěvkové organizaci, čerpání finančních
prostředků z investičního fondu na nákup nových dveří a realizaci dle stávajícího projektu na
zateplení budovy základní školy Smilovice čp. 164.
Hlasování: pro
6
11. Záměr obce o prodeji pozemku p.č. 1641/2 a nově p.č. 1641/5 k.ú. Smilovice u Třince
Starosta obce informoval přítomné členy o jednání k usnesení č.16/40/2014 a 17/40/2014 dle
podané žádosti p. Kenfa, Samce na odkup p.č. 1641/2 o výměře 284 m2 a nabídce obce směny
pozemku pro rozšíření p.č. 1640/2 vše k.ú. Smilovice u Třince místní komunikace.
Usnesení č. 11/43/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru obce o prodeji pozemků p.č. 1641/2 o výměře
256 m2 a p.č. 1641/5 o výměře 28 m2 (nově dle geometrického plánu 893-33/2014 ze dne
16.6.2014) vše v k.ú. Smilovice u Třince s minimální cenou 355,- Kč/m2.
Hlasování: pro
6
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 Různé:
-

 starosta podal informace:
o probíhajících pozemkových úpravách v k.ú. Rakovec a řešení přístupu na pozemky,
u příležitosti Dne seniorů bude obec pořádat kulturní akci pro seniory dne 13.12.2014
vystoupení kapely Malá Rozmarýnka, pro seniory budou vstupenky zdarma
dne 28.10. bude na obci probíhat sbírka ošacení a elektro-odpadu,
 místostarosta podal informace:
o úpravě podmínek čerpání fondu na obnovu vodovodu, připravený materiál rozešle členům
zastupitelstva

 Závěr
43. zasedání bylo ukončeno v 19.45 hodin.

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

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

………………………………………
JINDŘICH MACKOWSKI
OVĚŘOVATEL ZÁPISU

………………………………………
JAN ONDRACZKA
OVĚŘOVATEL ZÁPISU
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