Obec Smilovice

Zápis a usnesení
34. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 24. 4. 2017 v 16 30 hod.
PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Michaela Zuczková, Roman Pientok, Petr Riedel,
Jan Ondraczka, Tomáš Kubala od 16:45 hod
OMLUVEN: Jindřich Mackowski,
ZAMĚSTNANCI OBCE: Renáta Lasotová
Další přítomni:
Program jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Úbytkový seznam r. 2016 – knihovna
4. Smlouva o zřízení věcného břemene p.č. 2269 k.ú. Smilovice – ČEZ Distribuce, a.s.
5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK „Rekonstrukce komunikace a výstavba
chodníku“
6. Kupní smlouva - traktor
7. Rozpočtové opatření č. 3
1. Zahájení a schválení programu jednání
Zasedání zahájil starosta Miroslav Nogol a prohlásil, že toto zasedání bylo řádně svoláno,
počet přítomných zastupitelů je 5, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Usnesení č. 1/34/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
Hlasování: pro
5
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatelkou je Renáta Lasotová, zaměstnankyně obce.
Usnesení č. 2/34/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Roman Pientok, Petr Riedel.
Hlasování: pro
5
3. Úbytkový seznam r. 2016 – knihovna
Zastupitelstvu obce byl předložen úbytkový seznam Místní knihovny za rok 2016, celkem se
jedná o vyřazení 149 ks dokumentů z knihovního fondu.
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Usnesení č. 3/34/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení knihovního fondu za rok 2016, dle seznamu předloženého
organizační složkou obce, Místní knihovnou.
Hlasování: pro
5
Příchod T. Kubala od 16:45 hod
4. Smlouva o zřízení věcného břemene p.č. 2269 k.ú. Smilovice – ČEZ Distribuce, a.s.
Předmětem smlouvy č. IP -12-8014969, p.č. 2269 ostatní plocha, v k.ú. Smilovice u Třince je
zřízení a vymezení věcného břemene – osobní služebnosti - zřízení umístění a provozování
zařízení distribuční soustavy, umístění součásti distribuční soustavy podzemního vedení NN,
náhrada je stanovena na 1 160,- Kč.
Usnesení č. 4/34/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – osobní
služebnosti na p. č. 2269 v k.ú. Smilovice u Třince, stavba IP-12-8014969, Kapitánov NN,
stranou povinnou je obec a jako oprávněná vystupuje ČEZ Distribuce, a.s.
Hlasování: pro
6
5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK „Rekonstrukce komunikace a výstavba
chodníku“
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Podpora obnovy
a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“. Investiční dotace v max. výši 38,00 %
celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu, max. 300 tis.
Kč. Předpokládaná výše celkových uznatelných nákladů na projekt může činit max. 1,2 mil.
Kč.
Usnesení č. 5/34/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje z Programu obnovy venkova MSK na projekt
„Rekonstrukce komunikace a výstavba chodníku“.
Hlasování: pro
6
6. Kupní smlouva - traktor
Za účelem pořízení „Stroje pro údržbu v obci“ bylo vyhlášeno vývěrové řízení. Hodnocení
nabídek bylo provedeno dle kritéria nejnižší ceny. Nejvýhodnější nabídku podal uchazeč č. 3,
subjekt: IVRATECH-CZ s.r.o., IČO 04593448 s nabídkovou cenou 798 800,- Kč bez DPH
a s cenou ve výši 966 548,- Kč včetně DPH.
Usnesení č. 6/34/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Kupní smlouvy na nákup Traktoru Yanmar EF 227H,
s příkopovým ramen, rozmetadlem, radlicí a mulčovačem, dodávka fi. IVRATECH-CZ s.r.o.,
IČO 04593448 s nabídkovou cenou ve výši 966 548,- Kč včetně DPH.
Hlasování: pro
5
zdržel se 1
P. Riedel
7. Rozpočtové opatření č. 3
Usnesení č. 7/34/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 3/2017 dle přílohy.
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Hlasování: pro

6

Závěr
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 18:30 hodin, další zasedání je předběžně
stanoveno na 22.5.2017.

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

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

………………………………......
ROMAN PIENTOK
ČLEN ZASTUPITELSTVA

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