U S N E S E N Í č. 5 / 2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Smržice, konaného dne 7.12.2017
ZO bere na vědomí:
1. Jmenování zapisovatelky Radky Odvářkové
2. Hospodaření obce k 30. 11. 2017 (příloha č. 1)
3. Rozpočtové opatření č. V., VI., VII., VIII. (příloha č. 2, 3, 4,5)
4. Zápis finančního výboru o provedené kontrole v účetnictví obce
5. Veřejnosprávní kontrolu Základní a Mateřské školy Smržice
6. Opravu kapličky u hřbitova provede fi. Ptáček-pozemní stavby s.r.o.,
Podvalí 629, Kojetín 752 01
7. Nabídku firmy Strabag na opravu přístupové cesty na hřbitov ve výši
348.470,-Kč
8. Nabídku firmy FCC, Prostějov na sběr separovaného odpadu
9. Nabídku firmy ACER, Brno na zpracování podkladů pro dotaci na dětské
hřiště ve Vývoze
10. Dodavatele nábytku do nové MŠ bude firma Makra Didakta, Beroun(kupní
smlouva)
11. Nastavení pravidel pro pronájem míst v novém urnovém háji
12. Vysazení nových stromů na sportovním areálu 20 ks jeřáb břek a 11 ks
buku červeného a osezení nového urnového háje
13. Podání žádosti o dotaci na výměnu svítidel veřejného osvětlení v celé obci
ZO schvaluje:
1. Program zasedání
2. Složení návrhové komise – Ing. Jiří Přikryl, Prof. A. Lebeda a ověřovatelů
zápisu - MUDr. Petra Melicherová, Mgr. Kateřina Vojtilová
3. Rozpočtové opatření č. VIII. (příloha č.5)
4. Rozpočtové provizorium na rok 2018 (příloha č. 6)
5. Plán inventarizace k 31. 12. 2017(obecní úřad, hasička, kulturní dům,
základní škola) včetně jmenování inventarizační komise (viz příloha č.7)
6. „Dodatek č. 2“ ke Smlouvě a o dílo – na svoz komunálního odpadu s FCC
(dřívější A.S.A) Prostějov
7. „Dodatek č. 1“ Smlouvy o dílo s firmou Strabag a.s.
8. Střednědobý výhled hospodaření obce na roky 2019-2021(příloha č. 8)
9. Střednědobý výhled hospodaření základní školy na roky 2019-2021(příloha
č. 9)
10. Dar 10.000,- Kč pro syna Matyáše, manželé Župkovi bytem v ul. Blíšťka
563, Smržice na bezlepkovou dietu,
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11. Dar 10 000,- Kč pro ČZS Smržice na vynaložené náklady spojené s 60.
výročí vzniku
12. Opravu obecní dešťové kanalizace před RD pana Balcaříka za cca 60.000,Kč
13. Vypracování PD úpravy povrchu komunikace – konec ul. Podhájí a ul.
Blíšťka
14. Odměnu místostarostovi obce ve výši 15.000,-Kč od 1.1.2018
15. “Smlouvu o připojení k distribuční soustavě“ mezi obcí a EON Distribuce
a.s., České Budějovice
16. Pachtovní smlouvu“ mezi obcí a fi Arboeko, s.r.o., Obříství
17. „Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně
souvisejících kanalizací uzavřená podle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001
Sb.,
18. Příkazní smlouvu na nový autorský dozor – výstavba mateřské školky
19. Finanční dar(odměnu) starostce ve výši 1,5násobku měsíční odměny
za celoroční pořádání kulturních akcí (obecní ples, setkání se seniory,
velikonoční výstava na faře, dětský den, smržické hody, vítání prázdnin,
rozloučení s létem, lampionový průvod, rozsvícení vánočního stromu, a
silvestrovský šlapáček) a za přípravu a návrhy výsadby zeleně v obci,
nový urnový háj
20. Dar ve výši 22 726,- Kč pro SDH Smržice (sběr železného šrotu v r. 2017)
21. Dodatek ke “Smlouvě o dílo” Zpracování projektové dokumentace pro
výstavbu MŠ Smržice (ukončení autorského dozoru).
ZO ukládá:
1. Provést výběrové řízení na zhotovitele akce „Oprava Základní školy“
následně po schválení dotace
2. Podání žádosti o dotaci na dětské hřiště ve Vývoze do 15.1.2018
3. Podání žádosti o dotaci na rekonstrukcí veřejného osvětlení,
v úseku - konec ul. Podhájí a ul. Blíšťka

Ing. Jiří Přikryl
místostarosta

Ing. Hana Lebedová
starostka

Ověřovatelé usnesení:
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