Zastupitelstvo obce Smilovice

Programy jednání r. 2019
4. zasedání
dne 4.3.2019 v 16 30 hod.
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Žádost k účelové komunikaci větev „A, B“, p. č. 2015/1, 2015/9, 2015/10 a 2028 k.ú.
Smilovice u Třince – Mrózek, Topinka, Ondruchová, PIA Investments s.r.o.
4. Smlouva o zřízení služebnosti elektro přípojky p.č. 2209 k.ú. Smilovice u Třince Smilowská
5. Nájem pozemků ve vlastnictví obce p. č. 48/1, 48/2 a 722/27 k.ú. Smilovice u Třince
6. Volba člena do Správní rady Stonaxu o.p.s.
7. Žádosti o připojení na vodovodní řad „5“ směr Komorní Lhotka
8. Žádosti spolků o příspěvky a dary z rozpočtu obce
9. Žádost o zakoupení trampolíny – Restaurace ve SC Smilovice z.s.
10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Strojírny a stavby Třinec, a.s. – Přístavba ZŠ,
tělocvičny a nové kanalizace Smilovice
11. Volba „určeného zastupitele“ – územní plán (ÚP)
12. Podněty na pořízení změny ÚP č. 1
13. Rozpočtové opatření č. 1
rozšíření a přesunutí bodu (Rozpočtové opatření č. 1):
13. Smlouva o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji – 3. výzva“
14. Žádost o udělení souhlasu ke stavbě „Prodloužení vodovodního řadu 4-3 včetně
vodovodních přípojek“ – Mrózek
15. Smlouva o právu k provedení stavby „Prodloužení vodovodního řadu 4-3 včetně
vodovodních přípojek“ – Mrózek
16. Rozpočtové opatření č. 1
5. zasedání
dne 15.4.2019 v 16 30 hod.
1.
2.
3.
4.

Zahájení a schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zprávy výborů obce
Smlouva o poskytnutí dotace: „Rekonstrukce parkoviště a dostavba chodníku ke
škole“ - MSK
5. Dohoda č. 1 ke smlouvě o dílo “Přístavba MŠ“ – Hamrozi s.r.o.
6. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Smilovice – Zdroj vody Godula, rekonstrukce
stávajícího prameniště a vodojemu – Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.
7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Přístavba ZŠ, tělocvičny a nové kanalizace
Smilovice – Strojírny a stavby Třinec, a.s.
8. Rozpočtová opatření - pravomoc starosty
9. Záměr pronájmu nebytových prostorů – místní spolky, MK PZKO
10. Smlouva o výpůjčce „Vybudování a ověřovací provoz systému Cyber Threat
Intelligence“ – CZ.NIC, z. s. p. o.
11. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 9900077137 RD č. 3 - OMNI POL TECH
s.r.o., GasNet, s.r.o.
12. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 9900077126 RD č. 4 - OMNI POL TECH
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s.r.o., GasNet, s.r.o.
13. Rozpočtové opatření č. 2
rozšíření a přesunutí bodu 13 (rozpočtové opatření) na pozici 14:
13. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 9900077135 RD č. 2 - OMNI POL TECH
s.r.o., GasNet, s.r.o.
14. Rozpočtové opatření č. 2
6. zasedání
dne 27.5.2019 v 16 30 hod.
1.
2.
3.
4.

Zahájení a schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zprávy výboru obce
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést
stavbu č. IP-12-8024376/3 – ČEZ, RH elekto, kNN p.č. 2014 - Pieterová
5. Hospodářský výsledek za rok 2018 – škola
6. Účetní závěrka rok 2018 - škola
7. Účetní závěrka obce Smilovice rok 2018
8. Návrh závěrečného účtu obce Smilovice rok 2018
9.
Členství obce ve sdruženích a spolcích
10. Krizový štáb a povodňová komise obce
11. Žádost - Linka bezpečí z.s
12. Žádost - Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.,
13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Přístavba ZŠ, tělocvičny a nové kanalizace
Smilovice – Strojírny a stavby Třinec, a.s.
14. Rozpočtové opatření č. 3
rozšíření
15. Návrh na pořízení změny územního plánu - KOVO TŘINEC s.r.o.
7. zasedání
dne 26.6.2019 v 16 30 hod.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení a schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Žádost o výjimky z nejnižšího počtu dětí v Mateřské škole Smilovice
Žádost o povolení navýšení kapacity ZŠ – Přístavba ZŠ
Hospodářský výsledek za rok 2018 – škola
Účetní závěrka rok 2018 - škola
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Smilovice – Zdroj vody Godula, rekonstrukce
stávajícího prameniště a vodojemu – Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.
rozšíření
8. Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Rekonstrukce školní jídelny ZŠ a
MŠ Smilovice“ – MSK
9. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8013480/6, Smilovice,
Mrózek, 9 RD kNN – ČEZ Distribuce, a.s.
10. Žádost Slezská diakonie (TABITA Třinec)
11. Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky za 2018
12. Členský příspěvek do Sdružení obcí povodí Stonávka
13. Rozpočtové opatření č.3
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8. zasedání
dne 3.7.2019 v 16 30 hod.
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Veřejná zakázka „Parkoviště a zpevněné plochy u školy“
rozšíření
4. Žádost PANORAMA ENERGY s.r.o. o vyjádření k době užívání stavby: „Pracovní a
manipulační plocha vrtu Smilovice – včetně sjezdu“
5. Smlouva o budoucí nájemní smlouvě a budoucí darovací smlouvě k prodloužení
vodovodního řadu 4-3, žadatelé: Mrózek, Pitucha, Walach...
9. zasedání
dne 15.7.2019 v 16 30 hod.
1.
2.
3.
4.

Zahájení a schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Veřejná zakázka „Vybavení do školy“
Smlouva o budoucí pachtovní a budoucí darovací smlouvě vodovodního řadu 4-3, žadatelé: Mrózek, Pitucha, Walach...

prodloužení

10. zasedání
dne 16.9.2019 v 16 30 hod.
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Smlouva o zřízení věcného břemene – plyn, GasNet, OMNI POL. TECH s.r.o. – p.č.
2117/1 k.ú. Smilovice u Třince
4. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo „Smilovice – Zdroj vody Godula, rekonstrukce
stávajícího prameniště a vodojemu – Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Parkoviště a zpevněné plochy u školy“ STAVORENOL STAVEBNÍ s.r.o.

6. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce – Slezská diakonie
7. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce – Charita Třinec
8. Rozpočtové opatření č. 4
rozšíření a přesunutí bodu č.8 (rozpočtové opatření) na pozici č.10:
8. Žádost o dar pro babybox – Statim, z.s.
9. Územní plán obce Smilovice – návrh změny č. 1
10. Rozpočtové opatření č. 4
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11. zasedání
dne 4.11.2019 v 16 30 hod.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení a schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zprávy výborů obce
Záměr obce prodeje části pozemku par.č. 119/4 k.ú. Smilovice u Třince
Žádost o změnu sídla spolku – ZO ČZS Smilovice
Smlouva o umístění a obstarávání toulavých a opuštěných psů a psů dočasně bez
majitele v psím útulku - statutární město Třinec
7. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Parkoviště a zpevněné plochy u školy“ STAVORENOL STAVEBNÍ s.r.o.
8. Rozpočtové opatření č.5
9. Záměr směny pozemku ve vlastnictví obce - p.č. 528 k.ú. Rakovec
10. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
tj. rozšíření včetně změny pořadí projednávaných bodů
12. zasedání
dne 9.12.2019 v 16 30 hod.
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Zprávy výborů obce
4. Ceník - vodné pro rok 2020
5. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro období 2021 – 2023, škola
6. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace – škola na rok 2020
7. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce pro období 2021 – 2022
8. Návrh rozpočtu obce na rok 2020
9. OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
10. OZV č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
11. Směnná smlouva pozemky - obec, p. Samek
12. Darovací smlouva - obec, p. Korbel, p. Mlčochová, p. Kalužová
13. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Smilovice
14. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 01195/2019/RRC o spolupráci při realizaci projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
15. Žádost o prodloužení termínu ke smlouvě o dílo „Smilovice – Zdroj vody Godula,
rekonstrukce stávajícího prameniště a vodojemu – Vodní zdroje Ekomonitor spol.
s.r.o.
16. Sociální fond
17. Rozpočtové opatření č. 6
rozšíření
18. Žádost o schválení sponzorského věcného daru - Základní škola a Mateřská škola
Smilovice
19. Smlouva o dílo, územní plán obce změna č. 1
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