U S N E S E N Í č. 3 / 2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Smržice, konaného dne 19.6.2017
ZO bere na vědomí:
1. Jmenování zapisovatelky R. Odvářkové
2. Rozpočtové opatření č. I, př. č. 1
3. Zamítnutí návrhu na vyhlášení “vrby” v ulici Blíšťka za památný strom
(Agentura ochrany přírody a krajiny ČR)
4. Žádost firmy Sprintel s.r.o. Prostějov , doporučena varianta B
5. Žádost o místo učitelky v MŠ Smržice od paní Lucie Smičkové, bytem
Trávníky 359, Smržice.
ZO schvaluje:
1. Program zasedání
2. Složení návrhové komise – Ing. J. Prášil, I. Laurenčíková a ověřovatelů
zápisu - Prof. A. Lebeda, Mgr. K. Vojtilová
3. Závěrečný účet obce – „Celoroční hospodaření obce za rok 2016 bez
výhrad“, př. č. 2
4. Účetní závěrku za rok 2016 za „Obec“ i “Základní a Mateřskou školu
Smržice“, př. č. 3 s protokolem
- výsledek hospodaření obce se převede z účtu 431 na účet 432
- účetní závěrka Základní a mateřské školy Smržice za rok 2016
- výsledek hospodaření Základní a Mateřské školy Smržice – zisk se převede
do rezervního fondu
5. Rozpočtové opatření č. II., př. č. 4

6. Uhrazení faktury ve výši 167.000,- Kč- Pavel Koláček s.r.o., Olší
390/12,
Smržice
7. “Příkazní smlouvu” s BM asistent, Olomouc
8. „Dohodu o odebírání bioodpadu a čištění komunikace“ mezi obcí
Smržice a ECO Finance group s.r.o., Prostějov
9. Směnu pozemků obce s Olomouckým krajem:
Pozemek p.č. 1319 o výměře 254m2 z majetku obce Smržice převod do
vlastnictví Olomouckého kraje. Pozemky p.č. 1286/1 (768m2), 1218/2

(211m2), 1218/6 (396m2), 1218/7(372m2), 1218/4 (104m2) a 1218/5
(107m2) z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce Smržice
10. Pořízení PD na rozšíření šaten pro fotbalisty. Realizace stavby
v případě
vhodného dotačního titulu
11. Pořízení dvou kusů el. osoušečů rukou na WC v kulturním domě za
12.600,- Kč
12. Prodej betonových obrubníky z opravy hlavní silnice
13. Pořízení PD dětského hřiště do Vývozu
14. Umístění tabule před hostincem Na Kocandě za podmínek uvedených v
zápise
15. Rozšíření a vybudování stání pro automobil u rodinných domů bude i
nadále posuzováno individuálně dle daných možností vlastníka
nemovitosti. Zohledněna bude možnost vlastního garážování(vjezd do
nemovitosti, garáž), prostorová situace ulice, výstavba stání ze
travňovacích dlaždic, co nejmenší záběr veřejné plochy
16. Směnnou smlouvu mezi obcí Smržice a firmou AGRO Haná a.s., U hřiště
320, Smržice. Podmínkou podpisu smlouvy je vymazání zástavy na
směnném pozemku parc.č. 661
17. “Smlouvu o dílo” , na opravu chodníků v obci s firmou STRABAG a.s. –
989.193,- Kč
18. „Smlouvu o zřízení služebnosti“ na pozemek parc.č. 37/1
19. „Kupní smlouvu“ mezi obcí a Vladimírem Kouřilem, Kobližnice 544,
Smržice a manžely Trnečkovými, ul. Kobližnice 44/8, Smržice
20.„Smlouvu o zřízení služebnosti“ obec x Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, vedení
optického kabelu v pozemku parc.č. 425
21. Dar ve výši 9.500,- Kč pro Tělovýchovnou jednotu Smržice,
z.s.(fotbalisti)
22. Úpravu “Dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 476/2016 ze dne 16.11.2016 na
akci „Mateřská škola Smržice p.č.142/1, st. 143 v k.ú. Smržice“
(aktualizovaný časový harmonogram, změny způsobilých a
nezpůsobilých položek, bez změny celkové ceny díla)
23. Dodatek ke “Smlouvě o dílo” Zpracování projektové dokumentace pro
výstavbu MŠ Smržice (ukončení autorského dozoru).
Ing. Jiří Přikryl
místostarosta

Ing. Hana Lebedová
starostka

