U S N E S E N Í č. 2 / 2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Smržice, konaného dne 12.6.2014
ZO bere na vědomí:
1. Jmenování zapisovatelky Radky Odvářkové
2. Informace o hospodaření obce k 31.5.2014
3. Kladné stanovisko Povodí Moravy k výstavbě mateřské školky na
pozemcích p. č. 142/1, 174/1 v k.ú. Smržice
4. Výsledek výběrového řízení akce: „Kamenný kříž Smržice“, s výsledkem
Jiří Poštulka, Stiborova 596/25, Olomouc za cenu 158.000Kč bez DPH
(není plátce DPH)
5. Výsledek výběrového řízení akce: „Hřiště Smržice“ , s výsledkem
Tesařství Smyčka, Podhájí č. 614, Smržice za cenu 114.242,15Kč s DPH
6. Výsledek výběrového řízení na akci: „ Základní škola Smržice, Zákostelí
143/1 – rekonstrukce a energeticky úsporná opatření“ , s výsledkem
Stavby Krejčí s.r.o., Plumlovská 29a, Prostějov za cenu 6.709450,- Kč
s DPH
7. Výsledek výběrového řízení na akci: „Rekonstrukce chodníků ul. Za
Kobližnicí – Rostislav Vlach, Radslavice 65, Pustiměř. „Rekonstrukce
chodníků ul. Za Kovárnou, Příční, Gegřice, Družstevní, Blíšťka – Stavby
Krejčí s.r.o., Prostějov. „Rekonstrukce chodníků v ul. Podhájí aj. Kotka“
– Strabag a.s., Na Bělidle
198/21, Praha.
8. ZO schvaluje:
1. Program zasedání
2. Složení návrhové komise –MUDr. P. Sedláček, Ing. Z. Zapletal
a ověřovatelů zápisu – Fr. Látal a Prof. Lebeda
3. Závěrečný účet obce – „Celoroční hospodaření obce za rok 2013 bez
výhrad“ , př.č. 1
4. Účetní závěrku za rok 2013 za „Obec“ i “Základní a mateřskou školu
Smržice“, př.č. 2 s protokolem
- výsledek hospodaření obce se převede z účtu 431 na účet 432
- účetní závěrka Základní a mateřské školy Smržice za rok 2013
- výsledek hospodaření Základní a mateřské školy Smržice se
převede z účtu 431 na účet 413 /rezervní fond/

5. I. rozpočtové opatření obce Smržice ( př. č. 3)
6. Opravu chodníků v ul. Ve Stežkách, ul. Příční , ul. Olší – levá strana.
Celkem za cca 2.000000,- Kč
7. Prodej pozemku parc. č. 36/4, ovocný sad o výměře 64m2 a pozemku
p.č. 1341 o výměře 38m2 za cenu 150 Kč/m2 manželům Kristkovým,
Mlýnská 495, Smržice

8. Prodej části pozemku p.č. st. 1406/6, vodní plocha za cenu 7,-Kč/m2
manželům Jana a Ladislav Hajný, Svatováclavská 1218/22 , Svatobořice Mistřín
9. Pronájem pozemku p.č. 36/5 cca 200m2 na dobu 10 let za cenu 400,-Kč/rok
panu Tomáši Zbořilovi, Prostějovská 112/29, Smržice
10. Smlouvu č. 1030015939/001 o smlouvě budoucí o zřízení práva
odpovídajícímu věcnému břemenu na stavbu „Smržice, přípojka NN,
Přikryl“ pro pozemek p.č 1271 v kú. Smržice s E.ON. distribuce , a.s.
11. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. SMR – 10001/2014 se společností
itsef s.r.o. na pozemek p.č. 891/1, 1219, 1220 a 1263
12. Příkazní smlouvu s ing. Mojmírem Vykoupilem , Tylova 3, Prostějov na
zajištění technického dozoru investora (TDI) při realizace stavby
„Základní škola Smržice , Zákostelí 143/1- rekonstrukce a energeticky
úsporná opatření“
13. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 02/2013 ze dne 20.9.2013 na dílo
„Naučná a poutní stezka Smržice“ na vícepráce v celkové částce 33.038,bez DPH a „Dodatek č.2 ke smlouvě č. 10048851(kanalizace)
14.Zařazení obce Smržice do „Sjednocené dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje“ od 1.1.2015
15. „Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů“ s EKOKOM a.s., Praha ,
16. Příspěvek v částce 3000,-Kč na konání akce Josefkol 2014 , Čechy pod
Kosířem, Muzeum kočárů
17. Nákup nemovitosti – rodinný dům č.p. 142 na pozemku par. č. 142/1 a
pozemku par.č. 174/1 v k.ú. Smržice pro výstavbu nové školky
18.„ Smlouvu o dílo“ č. /2014 na přípravu projektu pro operační program
životního prostředí s BM asistent s.r.o. na přípravu podkladů pro podání
žádosti k projektu „Základní škola Smržice , Zákostelí143/1- rekonstrukce
a energeticky úsporná opatření“
19. Smlouvu na zpracování žádostí o dotaci s ALNIO Group s.r.o.
20. Devítičlenné zastupitelstvo pro volební období 2014-2018
21. Společnost Stavtes Prostějov ke zpracování projektové dokumentace na
výstavbu školky
22. Ing. Arch. Pavla Koláčka pro zpracování „Studie rekonstrukce budovy
základní školy, Zákostelí č. 133, Smržice“
23. Vícepráce na opravu chodníků v ul. J. Kotka a Podhájí v celkové ceně
373.078,50 Kč(bez DPH)
24. Stanovisko obce k Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů,
vyhodnocení připomínek, návrh rozhodnutí o námitkách v rámci
veřejného projednávání návrhu územního plánu Smržice (příloha č. 4)
25. Opravu místních komunikací v ul. Mlýnská, Trávníky, Blíšťka, ulička ke
kulturnímu domu, Gegřice, Za Kobližnicí v k.ú. Smržice, celkem za cca
5.978517,- Kč s DPH

26. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů mezi obcí Smržice a EKO- KOM, a.s.
27.Dodatek č. 4 ke Smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu
ze dne 19.11.2003
28. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 841/NCAD/001/027/2014, chodníky
Podhájí, J. Kotka
ukládá:
1. Oslovit Správu silnic Prostějov – oprava komunikace II. tř. u Makovce a
obchod Šoustal
2. Prověřit funkčnost obecního rozhlasu v ul. Kobližnice u RD č.p. 57,
Smržice
3. Znovu projednat možnost zařazení pozemku parc.č. 428, vlastníci
manželé Smékalovi, Trávníky 396, Smržice
Ing. Jan Prášil
místostarosta

Ing. Hana Lebedová
starostka

