Obec Smilovice

Zápis a usnesení
21. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 18.4.2016 v 16 30 hod.
PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Roman Pientok, Michaela Zuczková, Petr Riedel,
Jindřich Mackowski, Jan Ondraczka, Tomáš Kubala od 16:45 hod
OMLUVEN:
ZAMĚSTNANCI OBCE: Renáta Lasotová
DALŠÍ PŘÍTOMNI: 7 osob
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení a schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti, rekonstrukce most 2c – M1, Lesy ČR,
s.p.
Směnná smlouva pro p.č.: 123/3 za 1739/9 a části 1696/3, 1687 k.ú. Smilovice
u Třince
Dodatek č. 2 ke zřizovací listině – škola
Žádost o navýšení příspěvku – škola
Petice za vyhlášení místního referenda o umísťování migrantů v obci
Rozpočtové opatření č. 3/2016

Jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání
Zasedání zahájil starosta Miroslav Nogol a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno, počet
přítomných zastupitelů je 6, zastupitelstvo je usnášeníschopné, dále navrhnul rozšíření
programu o bod: Žádost o prodej části pozemku p.č. 2117 k.ú. Smilovice – p. Schořová.
Usnesení č. 1/21/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a jeho rozšíření o bod:
9. Žádost o prodej části pozemku p.č. 2117 k.ú. Smilovice – p. Schořová.
Hlasování: pro
6
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatelkou je Renáta Lasotová, zaměstnankyně obce.
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Usnesení č. 2/21/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Tomáš Kubala, Jan Ondraczka
Hlasování: pro
6
3. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti, rekonstrukce most 2c – M1, Lesy
ČR, s.p.
Rekonstrukce mostu zahrnovala úpravy přilehlých pozemků ve vlastnictví Lesů České
republiky, s.p., služebnost je vymezena geometrickým plánem a dle této smlouvy se zřizuje
úplatně. Obec se zavazuje zaplatit obtíženému dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši
10 000,- Kč bez DPH a poplatek spojený s návrhem na vklad služebnosti dle této smlouvy ve
výši 1 000,- Kč.
Usnesení č. 3/21/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti (uzavřenou
v návaznosti na rekonstrukci mostu 2c – M1) s Lesy ČR, s.p. pro p.č. 1740/9 a 1740/30 k.ú.
Smilovice u Třince, druh pozemku vodní plocha. Plochy pro věcné břemeno jsou vyznačeny
geometrickým plánem.
Hlasování: pro
6
příchod T. Kubala v 16:45 hod
4. Směnná smlouva pro p.č.: 123/3 za 1739/9 a části 1696/3, 1687 k.ú. Smilovice
u Třince
Z důvodu vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům u mostu 2c-M1 byl zastupitelstvem obce
schválen záměr směny pozemku č. usnesení 7/20/2016. Záměr obce byl na úřední desce
zveřejněn dne 1.4.2016 pod ev. č. 14/2016. Dne 15.4.2016 byla na obec podána námitka
k záměru směny pozemku p.č. 123/3 k.ú. Smilovice u Třince, kde občané sousední
nemovitosti vyjádřili nesouhlas s tímto záměrem obce, zastupitelé byli seznámeni s touto
námitkou.
Usnesení č. 4/21/2016
Zastupitelstvo obce hlasuje o souhlasu se směnou pozemků a uzavření směnné smlouvy pro
parcely 1739/9 a části 1696/3, 1687 za parcelu č. 123/3 vše v k.ú. Smilovice u Třince.
Hlasování: pro
0
zdržel se 1 (J. Mackowski)
proti
6
Zastupitelstvo obce neschválilo směnu pozemku p.č. 123/3 k.ú. Smilovice u Třince, pozemek
zůstává ve vlastnictví obce.
5. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině – škola
Usnesení č. 5/21/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 2 ke Zřizovací listině ze dne 25. 5. 2009 příspěvkové
organizaci obce tj. Základní škole a Mateřské škole Smilovice, okres Frýdek – Místek,
týkající se přijímání peněžních i nepeněžních neúčelových darů do výše 50 000,- Kč.
Hlasování: pro
7
6. Žádost o navýšení příspěvku – škola
Základní škola a Mateřská škola Smilovice, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace
požádala o navýšení příspěvku na provoz za účelem pokrytí nákladů: žaluzie do keramické
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dílny ve výši 9 589,- Kč, oprava čerpadla odp. jímky ve škole 1 452,- Kč, osvětlení
keramické dílny 9 272,- Kč, oplocení výměníkové stanice u kuchyně 22 558,- Kč,
oplechování parapetů jižních oken MŠ – 7 563,- Kč.
Pořízení stolů do jídelny ve výši 60 600,- Kč je řešeno v rámci žádosti do IROP.
Usnesení č. 6/21/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje Základní škole a Mateřské škole Smilovice, okres Frýdek –
Místek, příspěvkové organizaci, navýšení příspěvku v celkové výši 50 434 Kč a souhlasí
s provedením oplocení výměníkové stanice a oplechování parapetů z jižní strany budovy
školky.
Hlasování: pro
7
7. Petice za vyhlášení místního referenda o umísťování migrantů v obci
Zastupitelé obce byli informování o doručeném dokumentu dne 16.3.2016, který podal petiční
výbor, „Petice za vyhlášení místního referenda o umisťování migrantů v katastru obce
Smilovice okres Frýdek – Místek“, kde bylo připojeno 196 podpisů. Předmětnou peticí bylo
zastupitelstvo obce požádáno, aby vyhlásilo místní referendum o souhlasu s umisťováním
migrantů v katastru obce (a aby občané měli možnost vyjádřit se k tomu, „kdo bude jejich
sousedem a zda na sebe berou zdravotní, bezpečnostní a integrační rizika s tímto
související“). Petice nebyla podána přípravným výborem, nejedná se o návrh přípravného
výboru na konání místního referenda ve smyslu zákona o místním referendu. Místní
referendum neslouží k tomu, aby se občané obce vyjadřovali k aktivitám, v nichž vůbec obec
neparticipuje, proto by prostřednictvím místního referenda nebylo možné zabránit soukromé
osobě v jejím rozhodnutí ubytovat určitou skupinu osob ve svém (soukromém) objektu.
Prostřednictvím místního referenda nelze „zakázat projekt“, k jehož zakázání není oprávněná
samotná obec. K posouzení přípustnosti konání místního referenda je vždy nutné znát
konkrétní znění otázky, o níž by se místní referendum mělo konat a podle § 6 zákona
o místním referendu se v místním referendu rozhoduje o věcech, které patří do samostatné
působnosti obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o podané „Petici za vyhlášení místního
referenda o umisťování migrantů v katastru obce Smilovice okres Frýdek – Místek“.
8. Rozpočtové opatření č. 3/2016
Usnesení č. 8/21/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 3/2016 dle přílohy.
Hlasování: pro
7
9. Žádost o prodej části pozemku p.č. 2117 k.ú. Smilovice – p. Schořová
Zastupitelstvo obce hlasuje o vyvěšení záměru prodeje 151 m2 pozemku p.č. 2117/2 dle
geometrického plánu ze dne 18.4.2016.
Usnesení č. 9/21/2016
Hlasování: pro
0
proti
5
zdržel se 2 (J. Ondraczka, M. Nogol)
Zastupitelstvo obce neschválilo záměr prodeje části pozemku p.č. 211 o výměře 151 m2 v k.ú.
Smilovice u Třince.
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-

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

Starosta obce informoval o provedené výsadbě stromků lípy v k.ú. Rakovec, zakoupení
květin do truhlíků a jejich rozmístění v centru obce. Dále podal informaci o situaci ve škole
v obci Hnojník a vyzval přítomné k účasti na Hovorech s občany dne 27.4.2016, kde budou
předány občanům i reflexní pásky.
Pro řešení ochranného pásma kolem vodojemu je vedeno jednání o odkoupení 1170 m 2
lesního pozemku v Goduli.
Informaci o rekonstrukci chaty na Prašivé podal místostarosta a prezentoval možnost
podpory rekonstrukce historického objektu např. formou zakoupení jednoho okna.
Závěr
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19 40 hodin, následující zasedání je stanoveno
na 16.5.2016, v případě potřeby bude zasedání svoláno mimo stanovený harmonogram.

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

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

………………………………......
TOMÁŠ KUBALA
ČLEN ZASTUPITELSTVA

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