Obec Smilovice

Zápis a usnesení
38. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
konaného dne 17.2.2014 v 16 30 hod.
PŘÍTOMNI ZASTUPITELÉ: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Petr Riedel, Petra
Szczuková
OMLUVENÍ: Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski
ZAMĚSTNANCI OBCE: Renáta Lasotová

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení a schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících - ARRIVA
MORAVA a.s.
Žádost o finanční podporu na Volejbalový kemp 2014 – Evangelizační centrum M.I.S.E.
Žádost o bezplatné používání kulturního zařízení obce na rok 2014 - spolky
Cenová nabídka – rekonstrukce chodby od hlavní cesty
Zařazení správního území obce do území působnosti Místní akční skupiny Pobeskydí
Problematika uzavření čekárny na nádraží ve Stříteži

Jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání
Zasedání zahájil starosta Miroslav Nogol a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno, počet
přítomných zastupitelů je 5 a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Usnesení č. 1/38/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
Hlasování: pro
5
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem je Renáta Lasotová, zaměstnanec obce.
Usnesení č. 2/38/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Petr Riedel, Roman Pientok
Hlasování: pro
5
3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících - ARRIVA
MORAVA a.s.
Dodatek č. 2 na poskytnutí kompenzace za veřejné služby ke smlouvě o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové osobní dopravě s vykazovanou prokazatelnou ztrátou. Návrh na úhradu dopravci
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z důvodu plnění dopravní obslužnosti linek 861743 a 861748 pro rok 2014 činí 56 732,- Kč.
Usnesení č. 3/38/2014
Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
pro rok 2014 s úhradou závazku ve výši 56. 732,- Kč.
Hlasování: pro
5
4. Žádost o finanční podporu na Volejbalový kemp 2014 – Evangelizační centrum M.I.S.E.
Finanční podpora pro Volejbalový kemp ve dnech 4. – 8. 8. 2014 kde celková cena kempu pro
jednoho účastníka je ve výši 2 200 Kč. Rozpočet na celou akci je 61 600,- Kč.
Usnesení č. 4/38/2014
Zastupitelstvo obce odkládá bod a ukládá místostarostovi úkol tj. zjistit cenu za pronájem sportovní
haly za účelem konání Volejbalového kempu, po té bude znovu projednání.
Hlasování: pro
5
5. Žádost o bezplatné používání kulturního zařízení obce na rok 2014 – spolky
Spolky v obci podaly žádosti o bezplatný pronájem sálu a kavárny.
Usnesení č. 5/38/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje pro jednotlivé spolky v obci bezplatný pronájmu kulturního zařízení
a kavárny včetně režijních nákladů pro rok 2014 v celkové výši 4 000,-Kč. Úklidy prostorů zajišťují
spolky samy.
Hlasování: pro
5
6. Cenová nabídka – rekonstrukce chodby od hlavní cesty
Starosta obce seznámil zastupitelé s návrhem řešení sociálního zařízení pro kavárnu a rekonstrukci
chodby 1.PP v budově knihovny včetně obrácení vstupních dveří do budovy.
Usnesení č. 6/38/2014
Zastupitelovo obce schvaluje provedení výběrového řízení na rekonstrukci chodby v 1. PP v budově
knihovny, vchod od hlavní cesty.
Hlasování: pro
5
7. Zařazení správního území obce do území působnosti „Místní akční skupiny Pobeskydí“
Usnesení č. 7/38/2014
Zastupitelstvo obce Smilovice schvaluje zařazení správního území obce Smilovice do území
působnosti Místní akční skupiny Pobeskydí – zájmového sdružení právnických osob
(IČ: 71212612) na období 2014 – 2020.“
Hlasování: pro
5
8. Problematika uzavření čekárny na nádraží ve Stříteži
V předložené smlouvě mezi Obcí Střítež a SŽDC, s.o. „Smlouvě o spolupráci při provozování
čekárny v železniční zastávce Střítež u Českého Těšína“ není stanovená částka za pronájem, je
potřeba upřesnit rozsah služeb, výše plateb a stanovit max. limity.
Usnesení č. 8/38/2014
Zastupitelstvo obce odkládá bod s problematikou provozování uzavřené čekárny na nádraží ve
Stříteži do upřesnění informací za strany obce Stříteže.
Hlasování: pro
5

2.
38. ZÁPIS a usnesení.doc

Obec Smilovice
 Různé
Starosta obce informoval přítomné o:
- opravě hasičského auta ve výši cca 10 tis. Kč,
- o neschválení „Dohody o změně hranic obcí“ zastupitelstvem obce Stříteže ze Státního
pozemkového úřadu k pozemkovým úpravám v k.ú. Smilovice u Třince, kde dochází k
úpravě hranice vodního toku,
- pronájmu pozemku p.č. 140/2 k.ú. Smilovice u Třince u parkoviště v centru obce za účelem
umístění stánku, zastupitele nesouhlasí s navrženým umístěním, zájemce bude kontaktován
pro podání jiného řešení,
- v rámci společného projektu vodovodu s obcí Řekou má být řešena i písková filtrace pro
obec Smilovice,
- platbách Sdružení obcí povodí Stonávky: členský příspěvek 12 000,- Kč, poradenství
a informační systém 73 120,- Kč a pozatímní vklad ve výši 140 000,-Kč „Informujme se
navzájem“ (bude vrácen po ukončení projektu),
- kulturním programu „Veselá trojka“,
- o podané žádosti o dotaci MAS „Posaďme se a bavme se“ na vybavení sálu židlemi, stoly a
oponou,
- pan místostarosta zabezpečí na „Oranžovém hřišti“ přemístění vchodu do blízkosti
chodníku.
 Závěr
38. zasedání bylo ukončeno ve 19:30 hodin. Další zastupitelstvo je naplánováno na 17.3.2014
v 16.30 hodin.

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

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

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

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