Obec Smilovice

Zápis a usnesení
17. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 14. 3. 2012 v 16 30 hod.
PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Petr Riedel
ZAMĚSTNANCI ÚŘADU: Renáta Lasotová
OMLUVEN: Jan Ondraczka, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala
HOSTÉ: Mgr. Jana Dybová, npor. Mgr. Michal Berka

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení a schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva věc. břemene na ČOV a kanalizace – Lesy ČR
Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Smilovice
Žádost o příspěvek – plavání polská škola
Rozpočtové opatření č. 1/2012
Investiční výbor - změna počtu členů
Úbytkový seznam – knihovna
OZV č.1/2012
Žádost o vydání stanoviska vedení vodovodu a plynovodu – p. Görög
Žádost o prominutí smluvní pokuty z prodlení – Třinecká projekce
Žádost - Hobby Chov s.r.o. o odkoupení pozemků ve vlastnictví obce
•

•

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

Závěr

Jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání
Zasedání zahájil starosta Miroslav Nogol a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno, počet
přítomných zastupitelů je 4 a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta navrhl rozšíření programu o tyto body:
- Žádost o podporu přípravy výstavy obrazů (fotokopií)
- Nabídka na odkoupení p.č. 488 k.ú. Rakovec
Usnesení č. 1/17/2012
ZO schvaluje program jednání a jeho rozšíření o body:
13. Žádost o podporu přípravy výstavy obrazů (fotokopií)
14. Nabídka na odkoupení p.č. 488 k.ú. Rakovec
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2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem je Renáta Lasotová zaměstnanec obce.
Usnesení č. 2/17/2012
ZO schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Petr Riedel, Roman Pientok
Hlasování: pro
4
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva věc. břemene na ČOV a kanalizace – Lesy ČR
Smlouva o umístění části kanalizačního potrubí do pozemku p.č. 1740/10 k.ú. Smilovice u Třince
(vodní plocha) koryto vodního toku.
Usnesení č. 3/17/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva věc. břemene na ČOV
a kanalizaci na umístění části kanalizačního potrubí do pozemku p.č. 1740/10 k.ú. Smilovice u
Třince (vodní plocha) koryto vodního toku. – povinný z věcného břemene Lesy ČR.
Hlasování: pro
4
4. Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Smilovice
Ředitelka školy seznámila zastupitelstvo obce s Hospodářským výsledkem školy za rok 2011
(informace dle dopisu ze dne 10.2.2012) a mimořádnými výdaji v roce 2012 na nákup sporáku,
učebnic pro I. třídu, konkrétní žádosti budou následně zaslané na obec. Dále byla podána
informace o možnosti zřízení nové třídy pro MŠ a konání Dne otevřených dveří.
Usnesení č. 4/17/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje minusovou výši hospodářského výsledku školy 178 215,64 Kč a jeho
částečnou úhradu z Rezervního fondu ve výši 104 467,68 Kč, zbytek bude veden jako neuhrazená
ztráta z minulých let.
Hlasování: pro
4
5. Žádost o příspěvek – plavání polská škola
Na obec byl zaslán dopis ředitele „Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím
Jana Kubisze“, že škola nebude zajišťovat finanční příspěvky od jednotlivých obci pro svoje žáky,
a aby rodiče podali svou žádost osobně na obec nejpozději do konce února 2012. Do konce měsíce
února nebyla na obec podána žádná žádost o příspěvek na kurz plavání žáků
Usnesení č. 5/17/2012
Zastupitelstvo obce neschvaluje způsob proplácení příspěvku na plavání navržený ředitelem Polské
školy v Hnojníku.
Hlasování: pro
4
6. Rozpočtové opatření č. 1/2012
Usnesení č. 6/17/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012 dle přílohy.
Hlasování: pro
4
7. Investiční výbor - změna počtu členů
Usnesení č. 7/17/2012
ZO schvaluje rozšíření Investiční výboru o člena Romana Pientoka, výbor je 7 členný.
Hlasování: pro
4
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8. Úbytkový seznam – knihovna
Úbytkový seznam Místní knihovny obsahuje 203 kusů knih v celkové hodnotě 11 757,95 Kč za
období 1.1.2011 – 31.12.2011.
Usnesení č. 8/17/2012
ZO schvaluje vyřazení knih z Místní knihovny dle Úbytkového seznamu - Knihy.
Hlasování: pro
4
9. OZV č.1/2012
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Usnesení č. 9/17/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje vydání OZV č.1/2012, která ruší Obecně závaznou vyhláška
č. 1/2009 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Hlasování: pro
4
10. Žádost o vydání stanoviska vedení vodovodu a plynovodu – p. Görög
Obec vyžádala mapové podklady Katastrálního úřadu k upřesnění situace vedení přípojky
vodovodu a plynovodu k p.č. 119/1 k.ú. Smilovice u Třince. (16.ZO)
Usnesení č. 10/17/2012
Na základě písemné žádosti, zastupitelstvo obce schvaluje připojení na vodovodní řád a plynovod
ve vlastnictví obce Smilovice, přípojky pro RD č. 68, vedoucí p.č. 119/1 k.ú. Smilovice u Třince.
K realizaci je potřeba doložit ke schválení projektovou dokumentaci s upřesněním vedení sítí.
Hlasování: pro
4
11. Žádost o prominutí smluvní pokuty z prodlení – Třinecká projekce
Zastupitelstvo obce projednalo žádost Třinecké projekce ze dne 29.12.2011 o prominutí smluvní
pokuty, a s informaci o navýšení nákladů ve výši 43 600,- Kč za provedené autorizace.
Projektová dokumentace byla doručena na obec dne 7.7.2011. Kopie stavebního povolení s nabytím
právní moci byla zaslána e-mailem dne 30.1.2012 a rozpočty dne 10.2.2012. Originály dokladů obci
dodány nebyly.
Za zhotovení projektové dokumentace a IČ stavby: „Rekonstrukce mostu ev.č.SM-M-01“ jsou
evidovány pohledávky za dvě penalizační faktury ve výši: 92 710,-Kč ze dne 2.6.2011 a 30 988,Kč ze dne 30.12.2011.
Usnesení č. 11/17/2012
Zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce, aby ve věci prominutí smluvní pokuty vyžádal přesný
rozpis „správních poplatků orgánů a organizací“ uvedených ve výši 28 161,- Kč, které mají být
hrazeny dle smlouvy č.l. IV.2 ve skutečné výši a vedení dalšího jednání s Třineckou projekci.
Hlasování: pro
4
12. Žádost - Hobby Chov s.r.o. o odkoupení pozemků ve vlastnictví obce
Na obec byla doručena žádost o odkoupení pozemků (bývalý Hermex). Obec koupila tyto pozemky
v roce 2010 za cenu 343.800,-Kč, notářská úschova 3.654,-Kč a další náklady činily 500,-Kč.
Usnesení č. 12/17/2012
Zastupitelstvo obce schválilo vyvěšení záměru o prodeje pozemků p.č. 224, 225 a 140/2 k.ú.
Smilovice u Třince ve vlastnictví obce Smilovice.
Hlasování: pro
4
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13. Žádost o podporu přípravy výstavy obrazů (fotokopií)
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o podporu umístění stále expozice fotografii malířky Zofie
Wanok.
Usnesení č. 13/17/2012
Souhlasíme s umístěním stále expozice fotografii. K financování výstavy je nutno doložit přesnou
výši podpory.
Hlasování: pro

4

14. Nabídka na odkoupení p.č. 488 k.ú. Rakovec
Pozemek je veden v Pasportu místních komunikací po číslem „MK 16“, k odprodeji je potřeba
doložit prodejní cenu.
Usnesení č. 14/17/2012
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí nabídku na odkoupení pozemku p.č. 488 k.ú. Smilovice
u Třince.
Hlasování: pro

4

• Dotazy a připomínky členů zastupitelstva obce k činnosti mezi zasedáními zastupitelstva
obce – různé
Police Hnojník, npor. Mgr. Michal Berka – byla podána informace o statistice výjezdů a zásahu
Obvodního oddělení - Policie ČR, o snížení počtu policistů ze 17 příslušníků na 13, došlo i ke
snížení četnosti služebních výjezdů a zajišťovány jsou zejména obligátorní výjezdy k trestní
činnosti. V roce 2011 bylo v obci spácháno 13 trestných činů. Dále se řeší s obcí Hnojník nájem
nebytových prostorů pro Obvodní oddělení. Při podezřelém pohybu osob je potřeba ihned
příslušníky telefonicky informovat.
• Závěr
17. zasedání bylo ukončeno v 20.15 hodin.

………………………………………
RENÁTA LASOTOVÁ
ZAPISOVATEL

………………………………………
Bc. MIROSLAV NOGOL
STAROSTA OBCE

………………………………………
PETR RIEDEL
OVĚŘOVATEL ZÁPISU

………………………………………
ROMAN PIENTOK
OVĚŘOVATEL ZÁPISU
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