Obec Smilovice

Zápis a usnesení
6. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 16.3.2015 v 16 30 hod.
PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Petr Riedel,
Michaela Zuczková
OMLUVEN: Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski
ZAMĚSTNANCI ÚŘADU: Renáta Lasotová
Další PŘÍTOMNI: Mgr. Jana Dybová, p. Hracká

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení a schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - odpad
Územním plán obce Smilovice - Opatření obecné povahy č. 2/2015
Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací k chodníku – O2
Pronájem pozemků p.č.722/22 k.ú. Smilovice u Třince a 497 k.ú. Rakovec
Dotační program ROP – realizace přístavky dle projektu školy

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. Starosta navrhuje rozšíření
programu o bod: Hospodářský výsledek za rok 2014 – příspěvková organizace obce, škola.
Usnesení č. 1/6/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a jeho rozšíření o bod:
8. Hospodářský výsledek za rok 2014 – příspěvková organizace obce, škola.
Hlasování: pro 5
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatelkou je Renáta Lasotová, zaměstnankyně obce.
Usnesení č. 2/6/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Jan Ondraczka, Petr Riedel
Hlasování: pro 5
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3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 – odpad
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zněním OZV o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Smilovice a použití kontejnerů pro tříděný odpad
i kapacitami jednotlivých typů sběrných nádob.
Usnesení č. 3/6/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje vydání OZV č.1/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Smilovice.
Hlasování: pro 5
4. Územním plán obce Smilovice - Opatření obecné povahy
Oznámení o vydání Územního plánu Smilovice formou opatření obecné povahy.
Zastupitelstvo obce Smilovice si v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“) samostatně ověřilo, že pořízený Územní plán Smilovice není
v rozporu:
a) s Politikou územního rozvoje ČR 2008 (schválenou Vládou ČR usnesením č. 929 ze dne
20. 07. 2009),
b) s územně plánovací dokumentací vydanou krajem – Zásady územního rozvoje
Moravskoslezského kraje, které byly vydány Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje
dne 22. 12. 2010,
c) s výsledkem řešení rozporů,
d) se stanovisky dotčených orgánů,
e) se stanoviskem krajského úřadu.
Usnesení č. 4/6/2015
Zastupitelstvo obce Smilovice schvaluje návrh rozhodnutí o námitkách a jejich vyhodnocení
a návrh vyhodnocení připomínek, které jsou nedílnou součástí odůvodnění opatření obecné
povahy.
Zastupitelstvo obce Smilovice příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního
zákona, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů a schvaluje vydání Územní plán Smilovice formou opatření
obecné povahy.
Hlasování: pro 5
5. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací k chodníku – O2
S projektem výstavby chodníku v centru obce souvisí překládka telekomunikačního kabelu,
kterou řeší smlouva, z níž vyplývá závazek společnosti O2 zajistit si překládku SEK a s ní
související záležitosti pro realizaci projektu. Výše nákladů na překládky stanovených na
základě Cenového a technického návrhu ke dni uzavření této smlouvy činí 211.793 a 33.559,Kč (bez DPH). Realizace překládky spol. O2 bude realizována paralelně s prováděním
staveních prací v rámci výstavby chodníku.
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Usnesení č. 5/6/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických
komunikací č. VPI/MS/2015/00038 se společností O2 Czech Republic a.s.
Hlasování: pro 5
6. Pronájem pozemků p.č.722/22 k.ú. Smilovice u Třince a 497 k.ú. Rakovec
Obec obdržela 2 žádosti o pronájem pozemků, kde cena u žádosti p. Rusze je nabízená ve výši
1 000,- Kč/ha, druhý žadatel p. Riedel navrhuje bezplatnou údržbu travního porostu na
p.č. 722/22 k.ú. Smilovice u Třince. Vzhledem tomu, že pozemek 497 k.ú. Rakovec je
součásti probíhajících pozemkových úprav, jeho pronájem na delší dobu není možný.
Usnesení č. 6/6/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Pachtovní smlouvy o pronájem pozemku 722/22 k.ú.
Smilovice u Třince s žadatelem p. M.Ruszem, roční částka za pronájem je stanovena 1 000,Kč/ha.
Hlasování: pro 4
zdržel se 1
7. Dotační program ROP – realizace přístavky dle projektu školy
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vyhlášenou výzvou Úřadu Regionální rady, Výzva
č. 05, Oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova – Průběžná výzva k předkládání dočerpávacích
projektů a možnosti podání žádosti na přístavbu objektu mateřské školy. Ukončení příjmu
projektů je stanoveno dne 8. 6. 2015. Řídící orgán si vyhradil právo při vysokém počtu
podávaných projektů příjem žádostí o dotaci ukončit dříve.
Dále bylo seznámeno s předloženými nabídkami firem na zpracování, podání žádosti
a realizaci výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky na stavby, dle podmínek
vyhlášeného programu.
Usnesení č. 7a/6/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje financování přístavby objektu mateřské školy ve výši
8,5 mil. Kč z vlastních zdrojů a předložení žádosti o dotaci do ROP Moravskoslezsko 2007 –
2013, Výzva č. 05, Oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova, se zaměřením výzvy: školství
a volnočasové aktivity..., na úhradu nákladů na realizovaný projekt dle podmínek programu.
Hlasování: pro 5
Usnesení č. 7b/6/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s firmou ASA Expert, pro zpracování
a podání žádosti do ROP Moravskoslezsko 2007 – 2013 na přístavbu objektu mateřské školy,
dle podmínek programu.
Hlasování: pro 5
8. Hospodářský výsledek za rok 2014 – příspěvková organizace obce, škola
Mgr. J. Dybová informovala přítomné o řešení situace se zabudováním konvektomatu
a varného kotle ve školní jídelně. Dle předložené zprávy ředitelky, Základní škola a Mateřská
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škola Smilovice, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace, dosálá hospodářského
výsledku ve výši 37 877,29 Kč a fond investic tj. fond reprodukce majetku činí 164 053,- Kč.
Usnesení č. 8/6/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje převedení částky ve výši 37 877,29 Kč za zlepšený hospodářský
výsledek za rok 2014 do rezervního fondu, Základní školy a Mateřské školy Smilovice, okres
Frýdek – Místek, příspěvkové organizace.
Hlasování: pro 5
-

Dotazy a připomínky členů zastupitelstva obce k činnosti mezi zasedáními
zastupitelstva obce.
p. starosta informoval p. Hrackou na její osobní žádost, o vydaném Rozhodnutí
o námitkách včetně samostatného odůvodnění tj. vyhovění k podané námitce
p. J. Hrackého k územnímu plánu obce a seznámil ji s tištěnou i elektronickou podobou
zapracované připomínky.
- Závěr
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.00 hodin, následující zasedání je stanoveno
na 13.4.2015.

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

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

………………………………………
JAN ONDRACZKA
ČLEN ZASTUPITELSTVA

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