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Zápis a usnesení  
5. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE 
konaného dne  24.1. 2011 v 16 30 hod. 

 
PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petr Riedel,  Jan Ondraczka, Petra Szczuková, Jindřich Mackowski, 
Roman Pientok, Tomáš Kubala od 17 00 hod 
ZAM ĚSTNANCI ÚŘADU:  Renáta Lasotová 
OMLUVEN:   
 

Program jednání: 
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
3. Žádosti spolku o finanční příspěvek 
4. Pronájem kulturního zařízení spolkům v obci 
5. Pronájem -  nebytové prostory v budově OÚ 
6. Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
7. Nabídka bezúplatného převodu vyřazeného movitého majetku – myčka ze školy 
8. Žádost o odprodej části pozemku parc. 1612/1 k.ú. Smilovice u Třince 

 
 
- Dotazy a připomínky členů zastupitelstva obce k činnosti mezi zasedáními zastupitelstva 

obce 
- Různé 
- Závěr 
 
     
Jednání: 
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 
Zasedání zahájil starosta Miroslav Nogol a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno, počet 
přítomných zastupitelů je  6 a  zastupitelstvo je usnášeníschopné.  
 
Usnesení č. 1/5/2011 

ZO schvaluje program jednání a jeho rozšíření o tyto body: 
 
9.   Žádost o souhlas s umístění vrtu, pracovní plochy  a příjezdové cesty k jeho realizaci – 

UNIGEO a.s. 
10. Schválení sponzorského daru - škola 

 
Hlasování: pro  6 
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2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
Zapisovatelem je Renáta Lasotová 
 
Usnesení č. 2/5/2011 
ZO schvaluje  2 ověřovatele zápisu: Roman Pientok, Jindřich Mackowski 
Hlasování: pro  6  

 
3. Žádosti spolku o finanční příspěvek 
 

Usnesení č. 3/5/2011 
Zastupitelstvo obce schvaluje  tyto příspěvky a dary: 

příjemce ú čel použití - popis částka  

Integrovaný sociální ústav Komorní    
Lhotka dofinancování provozních nákladů v roce 2011 

4 000,00 Kč 
/1 občan 2 000,- 

 

ZŠ a MŠ  Smilovice – Dybová Jana plavání pro žáky I. stupně + MŠ 

150 Kč/ 1 dítě 
s trv. pobytem v 

obci 
ZŠ a MŠ s polským jazykem –
Hnojník plavání pro žáky I. stupně 

150 Kč/ 1 žák s trv. 
pobytem v obci 

Svaz zdravotně a tělesně 
postižených v ČR, os., místní 
organizace  – p. Heliošová dar na činnost 2 000,00 Kč 

ZO ČZS 
nákup materiálu pro zahrádkářskou výstavu 
– účelově 4 000,00 Kč 

MK PZKO  dar na činnost 5 000,00 Kč 
  

Usnesení č. 3/5/2011 a) 
Hlasování: pro  7 
  
Slezská církev evang. – Kom. 
Lhotka Manželská setkání 0,00 Kč 
  

Usnesení č. 3/5/2011b) 
Zastupitelstvo obce  neschvaluje  příspěvek. 
Hlasování:  pro            6   
                    zdržel se   1   R.Pientok  
   

KRPŠ – Ciencialová Monika na akce Radovánky, Karneval, Mikuláš 0,00 Kč 
  

Usnesení č. 3/5/2011c) 
Zastupitelstvo obce  neschvaluje  příspěvek. 
Hlasování:  pro           7   
                    proti         0    
  

Slezská církev evang. – 
Kom.Lhotka dar  na činnost                                         5 000,00 Kč 

  
Usnesení č. 3/5/2011 d) 
Zastupitelstvo obce  schvaluje  dar. 
Hlasování:  pro            6 
                    proti          0 
                    zdržel se   1    P. Szczuková 
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4. Pronájem kulturního zařízení spolkům v obci 

 
Usnesení č. 4/5/2011 
Zastupitelstvo obce schvaluje  bezplatný pronájem kulturního zařízení  pro spolky v obci ve výši 
4 000,- na rok 2011. Úklidy prostorů zajišťují spolky samy. 
Hlasování: pro  7  

 
5. Pronájem -  nebytové prostory v budově OÚ 

Usnesení č. 5/5/2011 
Zastupitelstvo bere na vědomí záměr pronájmu nebytových prostorů. 
Hlasování: pro  7  

 
6. Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 

 
Usnesení č. 6/5/2011 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě, 
úhrada vzniklé ztráty ve výši 54 000,- Kč, firma Veolia Transport Morava a.s. . 
Hlasování: pro  7  

 
7. Nabídka bezúplatného převodu vyřazeného movitého majetku – myčka ze školy 

 
Usnesení č. 7/5/2011 
Zastupitelstvo obce schvaluje  svěření majetku do správy jiné organizaci, a to jmenovitě: myčka 
Indesit ev.č. ŠJ 33  z majetku Základní školy a Mateřské školy Smilovice (školní jídelny), 
umístěním do  Mateřské školy v Řece.  

Hlasování: pro  7  

 
8. Žádost o odprodej části pozemku parc. 1612/1 k.ú. Smilovice u Třince 

ZO bylo seznámeno s Návrhem na vyřešení vlastnických vztahů ze dne 15.11.2010 
Usnesení č. 8/5/2011 
Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru obce prodeje parc. 1612/1 k.ú. Smilovice u Třince. 
Hlasování:  pro            6   
                    proti          0 
                    zdržel se   1    T. Kubala 
 

9. Žádost o souhlas s umístění vrtu, pracovní plochy  a příjezdové cesty k jeho realizaci  
Žádost firmy UNIGEO a.s. - ve věci  realizace vyhledávajícího geologického vrtu pro ověření 
ložiska zemního plynu. 
 
Usnesení č. 9/5/2011 
Zastupitelstvo obce schvaluje umístění vrtu, pracovní plochy  a příjezdové cesty k jeho realizaci na  
p.č. 1310/1 k.ú. Smilovice u Třince. 
Hlasování: pro  7 
 

10. Schválení sponzorského daru  
Usnesení č. 10/5/2011 
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí  věcného sponzorského daru:  sestavy nábytku, tiskárna  ve 
výši  3.000,- Kč pro Základní školu a  Mateřskou školu Smilovice. 
Hlasování: pro  7  
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Různé - Informace  
 
- Dotazy a připomínky členů zastupitelstva obce k činnosti mezi zasedáními zastupitelstva 

obce  
p. Mackowski – informace o dotacích 
- Závěr 
 
5. zasedání bylo ukončeno v 20.50  hodin. 
Další zasedání je předběžně stanoveno na  21.2.2011   v 16.30 hod.  
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………     ……………………………………… 
         RENÁTA  LASOTOVÁ                       Bc. MIROSLAV  NOGOL 
                ZAPISOVATEL      STAROSTA OBCE 
 
 
 
 
 
………………………………………     ………………………………………         
       ROMAN  PIENTOK                JINDŘICH  MACKOWSKI 
     OVĚŘOVATEL ZÁPISU                    OVĚŘOVATEL  ZÁPISU  


