Usnesení č. 2012.07 z 16. řádného zasedání zastupitelstva obce Vojkovice
konaného dne 12.12.2012
Zapisovatelka: Monika Sušovská
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Návrhová komise: předseda: Tesarčík Petr
členové – Hana Kozelská, Milan Kohut
2. Ověřovatelé zápisu: Libuše Kubicová, Jiljí Rucki
3. Program 16. řádného zasedání zastupitelstva obce.
4. Smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí, a.s., číslo IP-12-8006813/4, ke stavbě
„Vojkovice, Raszková – přípojka kNN“. Pověřuje starostku uzavřením a podpisem smlouvy.
5. Dodatek ke Smlouvě o poskytování knihovnických a informačních služeb mezi obcí Vojkovice a
Místní knihovnou Dobrá na rok 2013.
6. Záměr prodeje pozemku parc.č. 791/19 k.ú. Vojkovice ostatní plocha o výměře 1.150 m2.
7. Prodej pozemku parc.č. 791/27 k.ú. Vojkovice o výměře 464 m2 ostatní plocha
za částku 300,- Kč/m2. Pozemek vznikl oddělením z pozemku parc.č. 791/19 k.ú. Vojkovice dle
geometrického plánu č. 776-56/2012. Pověřuje starostku uzavřením a podpisem kupní smlouvy.
8. Prodej pozemku parc.č. 791/19 k.ú. Vojkovice o výměře 439 m2 ostatní plocha
za částku 50,- Kč/m2. Pozemek rozdělen dle geometrického plánu č. 776-56/2012. Pověřuje
starostku uzavřením a podpisem kupní smlouvy.
9. Pronájem vodovodního řádu na pozemcích 796,276/1,271/1,271/2,271/3, 271/4, 267/4,
276/2, 263/2, 263/1, st. 81, 263/3, st.128, 283/4, 283/6 vše k.ú. Vojkovice za účelem provozování
vodního díla.
10. Nákup pozemků parc.č. 822/1 o výměře 345 m2,, parc.č. 822/3 o výměře 287 m2 a par.č. 822/4
o výměře 314 m2 vše k.ú. Vojkovice za celkovou částku 24.596,- Kč, tj. 26,- Kč/m2.
Pověřuje starostku uzavřením a podpisem kupní smlouvy.
11. Návrh Smlouvy a odběru objemných a nebezpečných odpadů a zpětném odběru výrobků
a zařízení na sběrných dvorech s Frýdeckou skládkou , a.s. Pověření starostky podpisem smlouvy.
12. Přílohu č. 1/2013 ke smlouvě o dílo, mandátní a o spolupráci při nakládání s komunálním
odpadem uzavřené mezi Frýdeckou skládkou a.s. a Obcí Vojkovice. Pověření starostky podpisem.
13. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (výstavba sociálního zařízení ve sportovně kulturním areálu
ve Vojkovicích) – termín realizace se posouvá na období od ledna 2013 do 30.6.2013.
Pověření starostky podpisem dodatku.
14. Pronájem pozemků parc.č. 202/2, 202/6, 202/7, 202/8, 202/9, 202/26, 202/27 vše k.ú. Vojkovice.
15. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
16. Platbu pro fyzické a právnické osoby oprávněné k podnikání využívající systém likvidace odpadů
v obci na rok 2013 ve výši 1.500,- Kč na 1 popelnici/rok.

17. Ceník pronájmu kontejnerů na rok 2013: na rok 300,- Kč/1 kontejner, na měsíc 60,- Kč/1 kontejner
18. Rozpočtové provizorium na rok 2013 ve výši rozpočtu roku 2012.
19. Hospodaření obce Vojkovice za období 01-11/2012.
20. Návrh rozpočtových opatření č. 5 – úpravu rozpočtu.
21. Pověření starostky obce k provedení rozpočtových opatření – úpravě rozpočtu v období
od 13.12.2012 do 31.12.2012.
22. Uspořádání „Vojkovického dne“ v termínu 31.8.2013.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
2. Zprávy o činnosti finančního výboru, kontrolního výboru a kulturní komise.
3. Složení inventurní komise k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2012:
předseda - Majer Vítězslav
členové – Zuzana Klusová, Jakub Voznica, Monika Sušovská
4. Informaci starostky, že bude uzavřena Smlouva o pronájmu pozemků parc.č. 202/7, 202/8 a části
pozemku parc.č. 202/2 (pouze 2.463m2 ) vše k.ú. Vojkovice s firmou Lesnictví Nikola Pospíšilová
s účinností od 1.1.2013, na dobu neurčitou, nájemné bude činit 30,-Kč/m2/rok, každoročně bude
navýšené o inflační koeficient, počínaje od 1.4.2014, fakturace čtvrtletní
5. Informaci starostky, že bude uzavřena Smlouva o pronájmu části pozemku parc.č. 202/2 (500 m2 )
k.ú. Vojkovice s firmou Vratislav Voznica s účinností od 1.1.2013, na dobu neurčitou,
nájemné bude činit 30,-Kč/m2/rok, každoročně bude navýšené o inflační koeficient, počínaje
od 1.7.2014, fakturace pololetní.
6. Informaci starostky, že bude uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu a provozování vodního díla
č. 00577081/SONP/FM/V/2012/D1 s SmVaK Ostrava, a.s..
7. Informace starostky obce:
ad1) byla podaná žádost o dotaci z rozpočtu MSK – absorpční kapacita (doúčtování DPHrekonstrukce MŠ)
ad2) bude podaná žádost o dotaci z rozpočtu MSK – program bezpečnosti silničního provozu –
na opravu sjezdu ze silnice č. II/648 u pana Strnadla a na opravu sjezdu u Kaple
ad3) dále budeme žádat o dotaci z rozpočtu MSK – program rozvoje venkova – na opravu
komunikace na Tošenůvky (k panu Mrozkovi)
ad4) požádáme o dotaci z rozpočtu MMR – ve spolupráci s dětmi z MŠ Vojkovice – na vybavení
přistavené části MŠ Vojkovice (ložnice, herna,..)
ad5) kabel na lávce přes R48 opraven – veřejné osvětlení na lávce již svítí
ad6) byla opravena část veřejného osvětlení v délce cca 350 m, tj. od restaurace u Koníčka po
rozvaděč u č.p. 15
ad7) budovu školy již navštívili zástupci hygienické stanice z F-M, provedli kontrolu místností a
napsali, co máme dodělat, aby bylo možné děti z MŠ Vojkovice přestěhovat do budovy školy
po dobu rekonstrukce budovy MŠ
ad8) Frýdecká skládka požádána o 4 kontejnery na plasty, pokud to půjde, tak zdarma formou
zápůjčky od firmy EKO-KOM, a.s.
8. Ve zpravodaji bude uveřejněna výzva občanům, aby si zabezpečili své psy, aby volně

nepobíhali po obci.
9. Zodpovězení otázek a připomínek pana Zdeňka Sojky starostkou obce:
- zda má obec již zvoníka, pokud ne, zda je možné zřídit el. zvonění
- proč nemají naši hasiči cisternu
- proč obec Vojkovice nemá obecní auto
- zda je vyřešen přístup k lávce přes R48 – přes pozemek bratrů Káňových a pana Kovala
- zda členové ZO jsou přihlášení do místní knihovny a zda ji navštěvují
- zda je možno zařídit trochu kultury a zařídit návštěvy představení Těšínského divadla
Zastupitelstvo obce ukládá:

…………………………………..
Hana K o z e l s k á
člen návrhové komise

.....................................…………………..
Petr T e s a r č í k
předseda návrhové komise
místostarosta obce

……………………………………..
Milan K o h u t
člen návrhové komise

……………………………………
Hana S o b k o v á
starostka obce

Vyvěšeno: 17.12.2012
Zveřejněno způsobem umožňující vzdálený přístup: 17.12.2012
Sejmuto:

