Obec Smilovice

Zápis a usnesení
26. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 15.8.2016 v 16 30 hod.
PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Michaela Zuczková, Petr Riedel, Jan Ondraczka,
Jindřich Mackowski, Roman Pientok, Tomáš Kubala
ZAMĚSTNANCI OBCE: Renáta Lasotová
DALŠÍ PŘÍTOMNI: 2 hosté
Program jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kupní smlouva a smlouva o věcném břemeni pro pozemek u vodojemu – p.č. 2395
v k.ú. Smilovice u Třince - p. Riedel
4. Smlouva o zřízení věcného břemene p.č. 1686 (MK u mostu) - RWE GasNet, s.r.o.
5. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-800846/3, p.č. 2121
k.ú. Smilovice u Třinec, stavba Lipowczan NNv pro ČEZ Distribuce, a.s.
6. Žádost o schválení dohodnutého postupu realizace společných zařízení KPÚ v k.ú.
Smilovice u Třince – SPÚ
7. Dotace na projekt „Projektová dokumentace pro vodovod Smilovice“ – MSK
8. Žádost o podporu projektu „Vzkříšení horské chaty Prašivá“
9. Žádost o poskytnutí finanční podpory, dovybavení školní družiny - ZŠ a MŠ
s polským jazykem vyučovacím..., Hnojník
10. Nabídka k prodeji vyřazeného a nepotřebného majetku obce – nosníky z mostu
11. Žádost o nabytí pozemku p.č. 2156 k.ú. Smilovice u Třince – p. Sztefková
12. Nabídka možnosti výměny zastaralé soustavy veřejného osvětlení – ECO LED
SOL s.r.o.
13. Rozpočtové opatření č. 6

Jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání
Zasedání zahájil starosta Miroslav Nogol a prohlásil, že toto zasedání bylo řádně svoláno,
počet přítomných zastupitelů je 7, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Usnesení č. 1/26/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
Hlasování: pro
7
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2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatelkou je Renáta Lasotová, zaměstnankyně obce.
Usnesení č. 2/26/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Michaela Zuczková, Petr Riedel
Hlasování: pro
7
3. Kupní smlouva a smlouva o věcném břemeni pro pozemek u vodojemu – p.č. 2395
v k.ú. Smilovice u Třince - p. Riedel
Zastupitelé byli seznámení s koupi části pozemku p.č. 2395 v k. ú. Smilovice u Třince, jedná
se o 906 m2, kde se nacházejí současná prameniště k vodojemu. Pro uložení potrubí
od nových pramenišť v Goduli (dle studie) bude zapsáno věcné břemeno na jižní části téhož
pozemku, vedeno na LV 13. Cena pozemku je stanovena dohodou na 60 Kč/m2
a současnému vlastníkovi a jeho manželce bude poskytován odběr vody bezplatně po dobu
dožití. Náklady na vklad do KN hradí kupující.
Usnesení č. 3/26/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy s vlastníkem V. Riedlem pro
p.č. 2395/2 a s věcným břemen pro pozemek p. č. 2395/1 vše v k. ú. Smilovice u Třince a po
potvrzení GP katastrálním úřadem pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: pro
6
zdržel se 1 P. Riedel
4. Smlouva o zřízení věcného břemene p.č. 1686 (MK u mostu) - RWE GasNet, s.r.o.
Na základě výzvy bylo projednáno uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
č. 7700073201_2/VB k plynárenskému zařízení „REKO MS Smilovice NP ID 1444018
HAV“ uloženém na pozemku p.č. 1686 k.ú. Smilovice u Třince, úplata je stanovena dle
výměry v bm na 420,- Kč.
Usnesení č. 4/26/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
č. 7700073201_2/VB, pro oprávněného RWE GasNet, s.r.o., za účelem uložení
plynárenského zařízení na pozemku ve vlastnictví obce p.č. 1686 k.ú. Smilovice u Třince.
Hlasování: pro
7
5. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-800846/3, p.č. 2121 k.ú.
Smilovice u Třinec, stavba Lipowczan NNv pro ČEZ Distribuce, a.s.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s podanou žádostí ČEZ Distribuce, a.s., předmětem
smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene – osobní služebnosti, pro umístění součástí
distribuční soustavy nadzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, úplata je stanovena na
1 570,- Kč dle výměry.
Usnesení č. 5/26/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-128008462/3, Smilovice, Lipowczan NNv, stavba na p.č. 2121 k.ú. Smilovice u Třince, povinná
je obec a jako oprávněná vystupuje ČEZ Distribuce, a.s.
Hlasování: pro
7
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6. Žádost o schválení dohodnutého postupu realizace společných zařízení KPÚ v k.ú.
Smilovice u Třince – SPÚ
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s postupem Státního pozemkového úřadu (SPÚ)
k realizaci společných zařízení pro Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) dle přílohy zn. SPÚ
385630/2016/Hor ze dne 10.8.2016, kde jsou navržené rekonstrukce komunikací, propustků
atd. v I. etapě, a jako protipovodňové opatření je zařazena realizace C5 a LC2 tj. odvodnění
z Goduly.
U protipovodňových opatření, v případě, že by voda svedená do propustků směřovala do
centra obce, tak obec, vzhledem tomu, že dochází k vyššímu hromadění vody při oblevě
i u větších srážek, přetéká PR 11 a takto bývá zaplaveno centrum obce, nebude souhlasit.
Obec navrhuje svedení vod k vodnímu toku Řeka (Ropičanka). Způsob odvedení vod bude
upřesněn následně projektantem ze SPÚ ale propustek pod silnicí III. třídy není v kompetenci
SPÚ, ten si musí zajistit obec.
Usnesení č. 6/26/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje Postup realizace společných zařízení KPÚ v k.ú. Smilovice
u Třince dle písemnosti Státního pozemkového úřadu ze dne 10.8.2016 zn. SPÚ
385630/2016/Hor pro první etapu.
Hlasování: pro
7
7. Dotace na projekt „Projektová dokumentace pro vodovod Smilovice“ – MSK
Zastupitelé obce byli seznámení s poskytnutím dotace z rozpočtu MSK z dotačního
programu“ Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016“ na realizaci projektu
„Projektová dokumentace pro vodovod Smilovice“ v max. výši 460 tis. Kč s termínem
realizace do 30.6.2018. Dokončenou projektovou dokumentaci je nutné předložit do
adekvátní výzvy nebo realizovat vlastními prostředky, poskytovateli pak doložit do 31. 12.
2020 doklad řídícího orgánu ke spolufinancování nebo kolaudační rozhodnutí při realizaci
vlastními prostředky.
Usnesení č. 7/26/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace a uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ na projekt „Projektová dokumentace pro vodovod
Smilovice“, který je realizován v rámci dotačního programu“ Program na podporu přípravy
projektové dokumentace 2016“.
Hlasování: pro
7
8. Žádost o podporu projektu „Vzkříšení horské chaty Prašivá“
Zastupitelé byli seznámeni s žádosti Klubu českých turistů (KČT) o podporu projektu
týkajícího se obnovy horské turistické chaty na Prašivé.
Usnesení č. 8/26/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 5 000 Kč na podporu projektu „Vzkříšení
horské chaty Prašivá“ pro spolek KČT oblast Moravskoslezská.
Hlasování: pro
7
9. Žádost o poskytnutí finanční podpory, dovybavení školní družiny - ZŠ a MŠ
s polským jazykem vyučovacím..., Hnojník
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Přítomni byli seznámeni s doručenou žádostí o poskytnutí finanční podpory.
Usnesení č. 9/26/2016
Zastupitelstvo obce hlasuje o neschválení poskytnutí finanční podpory pro: Základní školu
a mateřskou školu s polským jazykem vyučovacím Jana Kubisze, Szkoła Podstawowa
i Przedszkole im. Jana Kubisza Hnojník, příspěvková organizace.
Hlasování: pro
7
Žádost nebyla zastupitelstvem obce schválena z důvodu plánovaných investic do vlastního
školního a předškolního zařízení včetně družiny.
10. Nabídka k prodeji vyřazeného a nepotřebného majetku obce – nosníky z mostu
Po provedení rekonstrukce mostu 2c – M1 zůstaly obci k dispozici původní nosníky z mostní
konstrukce cca z. r. 1980, které jsou ještě použitelné na drobnější mostní stavby.
Usnesení č. 10/26/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru obce k prodeji vyřazeného a nepotřebného
majetku – 7 ks železných nosníků z mostní konstrukce.
Hlasování: pro
7
11. Žádost o nabytí pozemku p.č. 2156 k.ú. Smilovice u Třince – p. Sztefková
Zastupitelstvo obce posoudilo stanovisko p. Sztefkové s možným nárokem k vlastnictví
pozemku p.č. 2156 (původně část p.č. 1617), vedeno na LV 1, což je vlastnický list obce
Smilovice. Zastupitelstvo bylo seznámeno s textem kupní smlouvy NZ 551/99 s datem vkladu
v KN dne 4.11.1999 a s uspořádáním pozemků na katastrální mapě ke dni 12.2.1998.
Předmětný pozemek p.č. 2156, veden na LV 1, byl oddělen ke dni 26.12.2015 v rámci
pozemkových úprav. Objekt (stodola) umístěný na tomto pozemku není zanesen v KN.
Usnesení č. 11/26/2016
Zastupitelstvo obce zamítá žádost p. Sztefkové, ze dne 21.6.2016 a nesouhlasí s bezplatným
převodem, pozemek p.č. 2156 (původně část p.č. 1617) v k.ú. Smilovice u Třince je
prokazatelně veden po celou dobu jako vlastnictví obce na LV č. 1, druh pozemku ostatní
plocha.
Hlasování: proti
7
12. Nabídka možnosti výměny zastaralé soustavy veřejného osvětlení – ECO LED
SOL s.r.o.
Zastupitelstvo obce se seznámilo s nabídkou na výměnu veřejného osvětlení v obci
a navrženým řešením. Pro další posouzení je potřeba porovnat variantní řešení, realizace
formou zadání veřejné zakázky s financováním obcí a mezi variantou ve formě obnovy
s přenesenou správou na 10 let.
Usnesení č. 12/26/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci 4 nových svítidel veřejného osvětlení na trase k RD 58
a ve směru k RD č. 245 dle „Projektové dokumentace pro veřejné osvětlení Smilovice“.
Hlasování: pro
7
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13. Rozpočtové opatření č. 6
Členové zastupitelstva obce byli seznámení s rozpočtovým opatřením.
Usnesení č. 13/26/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6 dle přílohy.
Hlasování: pro
7

Různé
Starosta podal přítomným informace o:
- situaci ve škole a otištěném článku ve zpravodaji,
záležitost byla posouzena jako bezpředmětná, článek je napsán obecně, paní
ředitelce bylo při ústním jednání navrženo projednání připomínek rodičů na školské
radě a na třídních schůzkách.
místostarosta informoval:
- o přípravách na „Den obce“ a organizačním zabezpečením akce.

Závěr
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 21 hodin, následující zasedání je stanoveno na
19.9.2016.

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

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

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

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