Obec Smilovice

Zápis a usnesení
22. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 28.4.2016 v 15 00 hod.
PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Roman Pientok, Michaela Zuczková, Jindřich
Mackowski, Jan Ondraczka
OMLUVEN: Tomáš Kubala, Petr Riedel
ZAMĚSTNANCI OBCE: Jana Swaczynová
DALŠÍ PŘÍTOMNI:
Program jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s AWT Rekultivace a.s. - most
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, dále navrhnul rozšíření
programu o bod: Smlouva o zřízení služebnosti pro parc.č. 1739/9 a části 1696/3, 1687 k.ú.
Smilovice u Třince - Mackowski
Usnesení č. 1/22/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a jeho rozšíření o bod:
4. Smlouva o zřízení služebnosti pro parc.č. 1739/9 a části 1696/3, 1687 k.ú. Smilovice
u Třince - Mackowski
Hlasování: pro
5
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatelkou je Jana Swaczynová, zaměstnankyně obce.
Usnesení č. 2/22/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Michaela Zuczková, Jindřich Mackowski
Hlasování: pro
5
3. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s AWT Rekultivace a.s. - most
Na stavbě „SMILOVICE - Rekonstrukce mostu ev. č. 2c - M1“ bylo v průběhu realizace
zjištěno, že je nutno odvézt více odpadů z asfaltových povrchů. Dále bylo zjištěno, že
množství pro uložení a přepravu odpadů ze sypaniny je menší než uvedené množství
v rozpočtu stavby a množství stavebního betonového odpadu je menší než množství uvedené
v rozpočtu. Po opravě podle původního rozpočtu jsou více práce ve výši 46.564,48 a méně
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práce ve výši 109.744,31, tím došlo ke snížení ceny o 63.179,83 Kč s DPH. Dále bude
fakturována smluvní pokuta, za neoprávněně vyfakturované práce ve výši 3.688,68 Kč.
Usnesení č. 3/22/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s AWT Rekultivace a.s.
týkající se stavby „SMILOVICE - Rekonstrukce mostu ev. č. 2c - M1“, kde celková cena za
rekonstrukci mostu je vyčíslená na 4 652 930,08 Kč s DPH.
Hlasování: pro
5
4. Smlouva o zřízení služebnosti pro parc.č. 1739/9 a části 1696/3, 1687 k.ú. Smilovice
u Třince - Mackowski
Z důvodu řešení vlastnických vztahů k pozemkům u mostu ev.č.2c-M1, kdy byl vlastníkům
J.a I. Mackowským nabídnutý odprodej pozemků, který vlastníci odmítli. Je navrhnuto tuto
situaci dočasně vyřešit smlouvou o zřízení služebnosti, tyto pozemky jsou vymezeny
geometrickým plánem a dle této smlouvy se zřizuje bezúplatně. Obec se zavazuje zaplatit
poplatek spojený s návrhem na vklad služebnosti ve výši 1.000,- Kč.
Usnesení č. 4/22/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti pro parcely 1739/9 a
části 1696/3, 1687 vše v k.ú. Smilovice u Třince, kdy je povinný J. a I. Mackowští.
Hlasování: pro
5
-

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

Starosta obce informoval o hovorech s občany a hlavně nutnosti řešení situace v centru
obce – křižovatka.
K problému znečišťování veřejného prostranství psy hlavně v okolí školy, se uveřejní
článek ve zpravodaji, kde bude upozorněno na znečišťování veřejného prostranství a
nutnosti uklízení po svých pejscích a dále budou umístěny tabule „Uklízejte po svém
psovi“.
Starosta informoval o přestupu jedné žákyně na jinou školu a požádal o zjištění dalších
informací k situaci na naší škole.
Paní Zuczková dala požadavek na připravení rekonstrukce šatny a koupelny v MŠ
Smilovice.
Závěr
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 15 50 hodin, následující zasedání je stanoveno
na 16.5.2016.

…………………………………
JANA SWACZYNOVÁ
ZAPISOVATELKA

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

………………………………......
MICHAELA ZUCZKOVÁ
ČLEN ZASTUPITELSTVA

….....…………………………
JINDŘICH MACKOWSKI
ČLEN ZASTUPITELSTVA
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