Obec Smilovice

Zápis a usnesení
45. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 18.4. 2018 v 16 30 hod.
PŘÍTOMNI zastupitelé: Jindřich Mackowski, Miroslav Nogol, Tomáš Kubala, Roman
Pientok, Jan Ondraczka
OMLUVEN: Michaela Zuczková, Petr Riedel
Program jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Zakázka „Přechod pro chodce v centru obce“
4. Pachtovní smlouva – pozemky p. č. 48/1, 722/27
5. Rekonstrukce veřejného osvětlení
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. 1/45/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
Hlasování: pro
5
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatelem je Miroslav Nogol, starosta obce.
Usnesení č. 2/45/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Jan Ondraczka, Tomáš Kubala.
Hlasování: pro
5
3. Zakázka „Přechod pro chodce v centru obce“
Cenovou nabídku pro realizaci veřejné zakázky na výstavbu přechodu podaly 2 firmy
z celkem oslovených 7 firem. Dle provedeného hodnocení, nejnižší cenovou nabídku podala
firma Nehlsen Třinec s.r.o., IČO 25355996 s nabídkovou cenou bez DPH 553 279,37 Kč
a cenou s DPH ve výši 669 468,04 Kč.
Usnesení č. 3/45/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Přechod pro chodce
v centru obce“ s firmou Nehlsen Třinec s.r.o., IČO 25355996, cena díla s DPH ve výši
669 468,04 Kč.
Hlasování: pro
5
1.
45. ZÁPIS a USNESENÍ.doc

Obec Smilovice
4. Pachtovní smlouva – pozemky p.č. 48/1, 722/27
Záměr pachtu - pronájmu obecních pozemků k zemědělským účelům, p. č. 48/1 a 722/27 k.ú.
Smilovice u Třince, byl zveřejněn na úřední desce od 28.3.2018. Zájem projevila p. Ruszová,
další žádosti či připomínky nebyly podány.
Usnesení č. 4/45/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření „Pachtovní smlouvy“ pro pozemky parc. č. 48/1
o výměře 1 382 m2 a p. č. 722/27 o výměře 3 556 m2 , druh pozemku: orná půda, zemědělský
půdní fond, za cenu 1 000 Kč/ ha/za dobu určitou, tj. do 31.12.2018, s p. Renatou Ruszovou.
Hlasování: pro
5
5. Rekonstrukce veřejného osvětlení
Pro realizaci zakázky „Zpracování PD pro veřejné osvětlení obce Smilovice II. a III. etapa“
bylo osloveno 5 subjektů, nabídku podala 1 firma. Starosta navrhuje zrušení výběrového
řízení, a to z důvodu prioritního spolufinancování dotovaných staveb ve školském areálu.
Na veřejném osvětlení budou prováděny pouze nezbytné úpravy.
Usnesení č. 5/45/2018
Zastupitelstvo schvaluje zrušení výběrového řízení k výběru dodavatele za účelem
vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci veřejného osvětlení ve zbývajících
částech obce.
Hlasování: pro
5

Závěr
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 16 55 hodin.

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

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

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