Obec Smilovice

Zápis a usnesení
46. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 24.5.2018 v 15 00 hod.
PŘÍTOMNI zastupitelé: Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Roman Pientok, Petr Riedel
od 15.15 hod.. Michaela Zuczková od 15.35. hod.
OMLUVEN: Jan Ondraczka, Miroslav Nogol
ZAMĚSTNANCI OBCE: Jana Swaczynová
1. Zahájení a schválení programu jednání
Zasedání zahájil místostarosta Jindřich Mackowski a prohlásil, že toto zasedání bylo řádně
svoláno, počet přítomných zastupitelů je 4, zastupitelstvo je usnášeníschopné; dále navrhnul
rozšíření programu jednání o body:
- Smlouva o nájmu č. 320 205 - Lesy ČR
- Plán financování obnovy vodovodu na období 2019 - 2028
Usnesení č. 1/46/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání včetně jeho rozšíření a změny v pořadí
projednávaných bodů:
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Veřejná zakázka „Přístavba budovy mateřské školy ve Smilovicích“
4. Smlouva o dodávce vody dle novely k zákonu č. 274/2001 Sb.
5. Účetní závěrka obce Smilovice rok 2017
6. Návrh závěrečného účtu obce Smilovice rok 2017
7. Rekonstrukce veřejného osvětlení – dodatek č. 2, ECO LED SOL, s.r.o.
8. Darovací smlouva pozemek p.č. 311/30 k.ú. Smilovice u Třince – p. Spratek
9. Smlouva o nájmu č. 320 205 - Lesy ČR
10. Plán financování obnovy vodovodu na období 2019 - 2028
11. Rozpočtové opatření č. 4
Hlasování: pro
4
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatelem je Jana Swaczynová, zaměstnanec obce.
Usnesení č. 2/46/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Roman Pientok, Tomáš Kubala.
Hlasování: pro
4
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3. Veřejná zakázka „Přístavba budovy mateřské školy ve Smilovicích“
– bod nebyl projednán z důvodu nedokončeného hodnocení zakázky.
4. Smlouva o dodávce vody dle novely k zákonu č. 274/2001 Sb.
Obec je vlastníkem a provozovatelem vodovodu sloužícího k veřejné potřebě, na základě
smluvního vztahu vystupuje i jako dodavatel. Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem nové
smlouvy, kde byly implementovány povinné náležitosti vyplývající z legislativní úpravy
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 4/46/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o dodávce vody“, kterou obec uzavírá jako dodavatel
s odběrateli při dodávkách vody z veřejného vodovodu obce Smilovice.
Hlasování: pro
5
5. Účetní závěrka obce Smilovice rok 2017
Obec zpracovala a zastupitelstvu obce předložila roční účetní závěrku za rok 2017.
Ke schválení účetní závěrky je zhotoven protokol o schválení účetní závěrky podle vyhlášky
220/2013 Sb., § 23 a 26.
Usnesení č. 5/46/2018
Zastupitelstvo obce Smilovice schvaluje roční účetní závěrku obce Smilovice IČO: 0576905
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017, s tím, že schvalovaná účetní závěrka v rozsahu
předložených podkladů poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situace účetní jednotky ve smyslu § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.
Hlasování: pro
5
6. Návrh závěrečného účtu obce Smilovice rok 2017
Návrh Závěrečného účtu obce Smilovice byl zveřejněn na úřední desce obce ode dne
9.5.2018, připomínky nebyly podány. Při provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok
2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Usnesení č. 6/46/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2017 a souhlasí s celoročním
hospodařením obce, dále bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Smilovice, a to bez výhrad.
Hlasování: pro
5
7. Rekonstrukce veřejného osvětlení – dodatek č. 2, ECO LED SOL, s.r.o.
V průběhu plnění dodávky dle uzavřené smlouvy se společností, byly řešeny technické
problémy. Na základě návrhu řešení a žádosti společnosti o uzavření dodatku č. 2, bylo
zastupitelstvo seznámeno s aktuální situací. Předmětem dodatku je úprava technické
specifikace plnění a doplnění předmětu plnění, dále úprava termínu dokončení a úprava
platebních podmínek.
Usnesení č. 7/46/2018
Zastupitelstvo obce odkládá uzavření dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě se pol. ECO LED SOL
s.r.o., IČO 29146411 k zakázce s názvem „Rekonstrukce veřejného osvětlení “, z důvodu
2.
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pozdního dodání podkladů pro uzavření dodatku.
Hlasování: pro
5
8. Darovací smlouva pozemek p.č. 311/30 k.ú. Smilovice u Třince – p. Spratek
Obec Smilovice má zájem o získání vlastnických práv k části pozemku parc. č. 311/2 k.ú.
Smilovice u Třince, pozemek je součástí komunikaci vedené v pasportu MK pod č. „4c“.
Usnesení č. 8/46/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje nabytí pozemku parc. č. 311/30 k.ú. Smilovice u Třince
o celkové výměře 24 m2, vedeno na LV č. 30, a dále schvaluje uzavření darovací smlouvy
s vlastníkem: Tomášem Spratkem, za účelem přijetí darované nemovitosti do vlastnictví obce,
náklady spojené s nabytím a vklad do KN hradí obdarovaný.
Hlasování: pro
5
9. Smlouva o nájmu č. 320 205 - Lesy ČR
Pozemky p.č. 2251 a 2387 k.ú. Smilovice u Třince jsou částečně dotčené stavbou „Smilovice
– Zdroj vody Godula, rekonstrukce stávajícího prameniště a vodojemu“. Nájem je stanoven
do doby uzavření úplatné smlouvy o služebnosti inženýrské sítě nejdéle však do 31.5.2023.
Usnesení č. 9/46/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy č. 320 205 o nájmu pozemků p.č. 2251
a 2387 k.ú. Smilovice u Třince z vlastníkem: Lesy ČR.
Hlasování: pro
5
10. Plán financování obnovy vodovodu na období 2019 - 2028
Plán předpokládá zahrnutí do kalkulace vodného částku ve výši 35 % roční potřeby na
obnovu vodovodu.
Usnesení č. 10/46/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán financování obnovy vodovodu na dobu 10 let dle přílohy.
Hlasování: pro
5
11. Rozpočtové opatření č. 4
Usnesení č. 11/46/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje dle přílohy.
Hlasování: pro
5
Závěr
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 17.10 hodin.

...................................................
JANA SWACZYNOVÁ
ZAPISOVATELKA

………..………………………
JINDŘICH MACKOWSKI
MÍSTOSTAROSTA OBCE

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

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