Obec Smilovice

Zápis a usnesení
38. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 9. 8. 2017 v 16 00 hod.
PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Roman Pientok, Jindřich Mackowski, Michaela
Zuczková, Jan Ondraczka
OMLUVEN: Petr Riedel, Tomáš Kubala
ZAMĚSTNANCI OBCE: Renáta Lasotová, Jana Swaczynová
Další přítomni: 3 osoby
Program jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Rekonstrukce MŠ
4. Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. 2003/12/027 přestupky – Třinec
5. Rozpočtové opatření č. 6
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. 1/38/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
Hlasování: pro
5
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatelkou je Renáta Lasotová, zaměstnankyně obce.
Usnesení č. 2/38/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Michaela Zuczková, Jan Ondraczka
Hlasování: pro
5
3. Rekonstrukce MŠ
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se současným stavem budovy mateřské školy, kde při
provádění rekonstrukce střechy došlo při dešti k protržení povrchové krycí fólie a vtečení
nahromaděné vody do budovy školky, tímto byly poškozeny vnitřní prostory.
Škoda na poškozeném vybavení (např. malby, podlahy) je odhadnuta na 30 tis. Kč a bude
řešena v rámci pojistné události.
Školka je v době prázdnin mimo provoz, v souvislosti s touto havarijní situaci je navrženo
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přistoupit i k plánované rekonstrukci vnitřních prostorů školky, za tímto účelem byly
osloveny stavební firmy. Nabídky na realizaci zakázky předložily tři firmy, nejnižší cenovou
nabídku podala firma AK plus Novostav s.r.o, p. Byrtus garantuje termín provedení realizace
do 2.10.2017 a cenu 1,3 mil Kč bez DPH.
Usnesení č. 3/38/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Rekonstrukce MŠ“, firmou AK plus Novostav s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy
o dílo s celkovou cenou bez DPH 1 300 000 Kč, cena s DPH 1 573 000 Kč.
Hlasování: pro
5
4. Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. 2003/12/027 přestupky – Třinec
Na základě požadavku města Třinec o navýšení úhrady o 1 tis. Kč za výkon přenesené
působnosti ve věcech přestupků, bylo zastupitelstvo obce seznámeno s obsahem dodatku
k uzavřené veřejnoprávní smlouvě č. 56/VS/2003, schválené dne 24.6.2003, s účinností ode
dne 24.7.2003.
Usnesení č. 4/38/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. 56/VS/2003
uzavřené mezi městem Třinec a obcí Smilovice. Za výkon přenesené působnosti v rámci
přestupkové agendy bude obec hradit částku 1 300 Kč za projednání jednoho přestupku.
Hlasování: pro
5
5. Rozpočtové opatření č. 6
Usnesení č. 5/38/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 6/2017 dle přílohy.
Hlasování: pro
5

Různé
starosta obce přítomné informoval:
- údržba traktoru po 50 moto-hodinách,
- pro „Den obce“ budou přípravy v areálu zahájené v pátek v 15 hod
Závěr
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 17:30 hodin

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

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

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

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