Obec Smilovice

Zápis a usnesení
16. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 18.1.2016 v 16 30 hod.
PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Roman Pientok, Michaela Zuczková, Petr Riedel,
Tomáš Kubala
OMLUVEN: Jan Ondraczka, Jindřich Mackowski
ZAMĚSTNANCI OBCE: Renáta Lasotová, Jana Swaczynová
DALŠÍ PŘÍTOMNI: Jana Dybová
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení a schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zprávy a usnesení výborů obce o kontrole
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu
„Přístavba tělocvičny a nová kanalizace ZŠ a MŠ ve Smilovicích“
Zakázka „Přístavba a zateplení školského komplexu - Smilovice“
Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
Plán účetních odpisů pro rok 2016 - obec a škola
Žádost o změnu adresy sídla ZO ČZS (zahrádkáři) na OÚ Smilovice
Smlouva o partnerství – projekt „Místní akční plán v ORP Třinec“
Žádost o schválení sponzorského daru - škola
Zakázka „Projektová dokumentace pro veřejné osvětlení - Smilovice“
Žádost o finanční podporu při obnově Bezručovy chaty na Lysé hoře - KČT
Kupní smlouva – pozemek p. č. 1641/2, (nově) p.č. 1641/5 k.ú. Smilovice u Třince –
p. Samiec

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 a navrhuje rozšíření programu
o bod: Základní škola a Mateřská škola - opravy a rekonstrukce v r. 2016
Usnesení č. 1/16/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a jeho rozšíření o bod:
14. Základní škola a Mateřská škola - opravy a rekonstrukce v r. 2016
Hlasování: pro
5
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16. ZÁPIS a USNESENÍ.doc

Obec Smilovice
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatelkou je Renáta Lasotová, zaměstnankyně obce.
Usnesení č. 2/16/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Petr Riedel, Roman Pientok.
Hlasování: pro 5
3. Zprávy a usnesení výborů obce o kontrole
Zastupitelstvu obce byl předložen zápis Finančního výboru ze dne 18.1.2016 a zápis Kontrolního
výboru obce o provedené kontrole ze dne 8. 1. 2016, včetně usnesení.
Usnesení č. 3/16/2016
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Finančního výboru ze dne 18. 1. 2016 a Kontrolního
výboru ze dne 8. 1. 2016 o provedených kontrolách.
Hlasování: pro 5
4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci
projektu „Přístavba tělocvičny a nová kanalizace ZŠ a MŠ ve Smilovicích“
Zastupitelé obce byli seznámení s poskytnutím dotace z rozpočtu MSK z dotačního
programu“ Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015“ na realizaci projektu
„Přístavba tělocvičny a nová kanalizace ZŠ a MŠ ve Smilovicích“ v max. výši 345 tis. Kč.
Dokončenou projektovou dokumentaci je nutné předložit do adekvátní výzvy nebo realizovat
vlastními prostředky, poskytovateli pak doložit do 31. 12. 2019 doklad řídícího orgánu ke
spolufinancování nebo kolaudační rozhodnutí při realizaci vlastními prostředky.
Usnesení č. 4/16/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace a uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ na projekt „Přístavba tělocvičny a nová kanalizace ZŠ
a MŠ ve Smilovicích“, který je realizován v rámci dotačního programu“ Program na podporu
přípravy projektové dokumentace 2015“.
Hlasování: pro 5
5. Zakázka „Přístavba a zateplení školského komplexu - Smilovice“
Zastupitelé obce byli seznámení se zrušením výběrového řízení a vyhlášení nového
výběrového řízení, výzva „Přístavba a zateplení školského komplexu - Smilovice (FM)“ je
vyvěšena na úřední desce obce.
6. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
Usnesení č. 6/16/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům
zastupitelstva obce Smilovice dle přílohy.
Hlasování: pro 5
7. Plán účetních odpisů pro rok 2016 - obec a škola
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Plán účetních odpisu pro rok 2016 pro školu a obec.
Hlasování: pro 5
8. Žádost o změnu adresy sídla ZO ČZS (zahrádkáři) na OÚ Smilovice
Zastupitelé obce byli seznámení s žádosti Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Smilovice, o zřízení adresy sídla spolku Českého svazu včelařů o. s., základní organizace
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Smilovice na adrese sídla obecního úřadu tj. Smilovice č. p. 13.
Usnesení č. 8/16/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Smilovice, o zřízení adresy sídla spolku na adrese sídla obecního úřadu tj. Smilovice č. p. 13,
PSČ 739 55; za doručenou poštu do samostatné poštovní schránky spolku obec neponese
odpovědnost, spolek si zařídí odnos doručené korespondence na pobočce pošty.
Hlasování: pro
5
9. Smlouva o partnerství – projekt „Místní akční plán v ORP Třinec“
Město Třinec se stane nositelem projektu „Místní akční plán v ORP Třinec“, součásti projektu
je uzavření smlouvy o partnerství mezi městem a obcí.
Usnesení č. 9/16/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství mezi městem Třinec a obcí
Smilovice týkající se společné realizace projektu „Místní akční plán v ORP Třinec“.
Hlasování: pro
5
10. Žádost o schválení sponzorského daru – škola
K projednání byla předložená žádost příspěvkové organizace – školy, o schválení přijetí
sponzorského daru v hodnotě 1 000,- Kč.
Usnesení č. 10/16/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí peněžního daru v hodnotě 1 000,- Kč Základní školou
a Mateřskou školou Smilovice, příspěvkovou organizací.
Hlasování: pro
5
11. Zakázka „Projektová dokumentace pro veřejné osvětlení - Smilovice“
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací o výběrovém řízení na pořízení projektové
dokumentace pro veřejné osvětlení obce a podmínkami Programu EFEKT.
12. Žádost o finanční podporu při obnově Bezručovy chaty na Lysé hoře - KČT
Zastupitelé byli seznámeni s žádosti KČT (oblast Moravskoslezská) o finanční příspěvek pro
zdárné dokončení Bezručové chaty. Zastupitelstvo obce bod odkládá na příští jednání.
13. Kupní smlouva – pozemek p. č. 1641/2, (nově) p.č. 1641/5 k.ú. Smilovice u Třince –
p. Samiec
Na základě doručené žádosti p. Samce o koupi části pozemku, byl zastupitelstvem obce
usnesením č. 11/43/2014 odsouhlasen záměr obce o prodeji pozemku p. č. 1641/2, (nově)
p. č. 1641/5 k. ú. Smilovice u Třince, tento záměr byl zveřejněn na úřední desce obce pod
č. 38/2014 v období 8. 10. 2014 - 6. 11. 2014 s minimální cenou obvyklou 355 Kč/m2. Jiné
nabídky a připomínky nebyly doručeny. Dne 2. 3. 2015 byl p. Samcem doložený znalecký
posudek č. 1245/2015, kde byla nemovitost oceněna dle oceňovací vyhlášky na 60,32 Kč/m 2.
P. Samiec dne 8.1.2016 nabízí kupní cenu 60,32 Kč/m2.
Zastupitelstvo bod odkládá a navrhuje nové jednání se zájemci o koupi obecního pozemku
p. č. 1641/5 p. č. Smilovice u Třince.
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14. Základní škola a Mateřská škola - opravy a rekonstrukce v r. 2016
V rámci rozpočtu obce pro rok 2016 byl schválen příspěvek na neinvestiční náklady pro školu
ve výši 850 tis. Kč. Zastupitelstvo obce bylo informováno o dalších investicích ve škole, paní
ředitelka zpracovala návrh na opravy a technické zhodnocení pro budovy školy a školky
s členěním dílčích výdajů. Pro realizaci budou zpracovány cenové nabídky a navýšení
rozpočtu pro školu bude projednáno v zastupitelstvu obce.

Dotazy a připomínky členů zastupitelstva obce k činnosti mezi zasedáními zastupitelstva
obce. Starosta seznámil přítomné s těmito záležitostmi:
- příprava obecního plesu,
- zásobování vodou,
- příprava strategického dokumentu.
Závěr
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 20 15 hodin, následující zasedání je stanoveno
na 25.1.2016.

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

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

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

….....…………………………
ROMAN PIENTOK
ČLEN ZASTUPITELSTVA
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