Zastupitelstvo obce Smilovice

Programy jednání rok 2020
13. zasedání
dne 2.3.2020 v 16 30 hod.
Program jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Zprávy výborů obce
4. Změny v odměňování členů zastupitelstva obce
5. Žádosti o dary z rozpočtu obce – MK PZKO, Římskokatolická farnost Střítež u ČT.
6. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Smilovice - „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - Moravskoslezský kraj
7. Darovací smlouva, díl pozemku p.č. 1614/2 k.ú. Smilovice u Třince (chodník,
přechod) – Moravskoslezský kraj
8. Smlouva o věcném břemeni - služebnosti stezky, průhonu a cesty pozemek p.č. 119/4
k.ú. Smilovice u Třince – p. Lisztwan
9. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP – 12-8021702, ČEZ Distribuce,
a.s., pozemek parc. č. 2442 k.ú. Smilovice u Třince
10. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo „Smilovice – Zdroj vody Godula, rekonstrukce
stávajícího prameniště a vodojemu“ – Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.
11. Rozpočtové opatření č. 1/2020
14. zasedání
dne 11.5.2020
ZRUŠENO
15. zasedání
dne 8.6.2020 v 16 30 hod.
Program jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Zprávy výborů obce
4. Zařazením území obce do území působnosti MAS Pobeskydí na programové období
2021-2027
5. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-802 4376, ČEZ Distribuce,
a.s., pozemek parc. č. 1897 k.ú. Smilovice u Třince
6. Hospodářský výsledek za rok 2019 – škola
7. Účetní závěrka rok 2019 - škola
8. Účetní závěrka obce Smilovice rok 2019
9. Návrh závěrečného účtu obce Smilovice rok 2019
10. Správa a provoz vodovodu
11. Oranžové hřiště – převod majetku obce dle dohody ze dne 9.6.2010
12. Pronájem/pacht pozemků ve vlastnictví obce
13. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
14. Žádost o příspěvek Charita Třinec – osobní asistenční služba
15. Žádost o zakoupení trampolíny z rozpočtu obce Smilovice – Restaurace SC
16. Nájem nebytových prostorů v průběhu nouzového stavu
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17. Řád veřejného pohřebiště Smilovice
18. Rozpočtové opatření č. 2/2020
16. zasedání
dne 29.6.2020 v 16 30 hod.
Program jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Účetní závěrka rok 2019 - škola
4. Hospodářský výsledek za rok 2019 – škola
5. Žádost o výjimky z nejnižšího počtu dětí v Základní škole a Mateřské škole Smilovice
17. zasedání
dne 23.8.2019 v 16 30 hod.
Program jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IP-12-8026302/2, ČEZ Distribuce, a.s., pozemek parc. č. 2121 k.ú. Smilovice
u Třince
4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Smilovice – MSK „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ realizovaného příjemcem v rámci OPŽP
5. Obecně závazná vyhláška obce (OZV) č. 1/2020 (zrušující)
6. Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2019
7. Ceník krátkodobých pronájmů – ZŠ a MŠ Smilovice
8. Pronájem nebytových prostorů v budově ZŠ, Smilovice č. 164 pro umístění vysílače
bezdrátového internetu
9. Veřejná zakázka „Oprava komunikací 2020“
10. Rozpočtové opatření č. 3
rozšíření
11. Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství (MESOH)
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