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Zápis a usnesení  
7. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE 
konaného dne  23.3. 2011 v 16 30 hod. 

 
PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel,  Petra Szczuková, Jindřich Mackowski, 
Tomáš Kubala,  Roman Pientok od 16.50 hod 
ZAM ĚSTNANCI ÚŘADU:  Renáta Lasotová  
 

Program jednání: 
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
3. Smlouva o zřízení věc. břemene, NN pro RD – p.č. 1719 k.ú. Smilovice u Třince 
4. Smlouva o dílo „Digis,spol.s.r.o.“ aktualizace dat katastr. území obce: období 2011-2014 
5. Obecně závazná vyhláška č.1/2011 
6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 
7. Pronájem pozemků p.č. 278/1 a 722/22 k.ú. Smilovice u Třince 
8. Žádost o odprodej části pozemku parc. 1612/1 k.ú. Smilovice u Třince – p.Cienciala 

 
- 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.  
 
Starosta obce navrhl rozšíření programu o bod:   
9.  Žádost o úhradu: neinvestiční náklady MŠ s polským jazykem vyučovacím - Hnojník  
 
Usnesení č. 1a/7/2011 
Hlasování: pro  2  M.Nogol, P. Szczuková 
 proti         4 J. Ondraczka, P.Riedel,  J. Mackowski, T. Kubala 
Zastupitelstvo obce neschválilo rozšíření programu. 
 
Usnesení č. 1b/7/2011 
ZO schvaluje programu jednání, dle vyvěšení na úřední desce. 
Hlasování: pro 4 J. Ondraczka, P.Riedel,  J. Mackowski, T. Kubala  
 zdrželi se 2   M.Nogol, P. Szczuková 
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2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

Zapisovatelem je Renáta Lasotová. 
 
Usnesení č. 2/7/2011 
ZO schvaluje  2 ověřovatele zápisu: Jan Ondraczka, Jindřich Mackowski 
Hlasování: pro  6  

 
3. Smlouva o zřízení věc. břemene, NN pro RD – p.č. 1719 k.ú. Smilovice u Třince 

Usnesení č. 3/7/2011 
ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene, číslo IP -12-8008563/2,  věcné břemeno pro 
vedení  přípojky elektro NN pro RD na p.č. 389/8 z pozemku p.č. 1719 k.ú. Smilovice u Třince. 
Hlasování: pro  6  

Příchod Roman Pientok 16 50 hod 
 

4. Smlouva o dílo „Digis,spol.s.r.o.“ aktualizace dat katastr. území obce na období  
2011-2014 

Usnesení č. 4/7/2011 
ZO schválilo Smlouvu o dílo „Digis,spol.s.r.o.“ aktualizace dat katastr. území obce na období  
2011-2014 
Hlasování: pro  7  

 
5. Obecně závazná vyhláška č.1/2011 

Usnesení č. 5/7/2011 
ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Hlasování: pro  7  

 
6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 

Usnesení č. 6/7/2011 
ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, o místním poplatku ze psů. Platnost této 
vyhlášky, z důvodu naléhavého obecného zájmu –  zajištění kontinuity výběru  poplatku, je dnem 
vyhlášení. 
Hlasování: pro  7  

7. Pronájem pozemků p.č. 278/1 a 722/22 k.ú. Smilovice u Třince 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s problémy údržby pozemků ve vlastnictví obce, kosení 
pozemků bude řešeno v rámci pronájmu.  
 

8. Žádost o odprodej části pozemku parc. 1612/1 k.ú. Smilovice u Třince – p.Cienciala 
Zastupitelstvo hlasovalo o odložení projednávání žádosti o prodeji 
 
Usnesení č. 8a/7/2011 
Hlasování: pro  3  P.Riedel, M.Nogol, P.Szczuková 

 proti   2  J.Mackowski, J.Ondraczka 

 zdržel se  2      R. Pientok,  T. Kubala  
ZO nechválilo odložení projednávání prodeje. 



Obec Smilovice 

3.  
7. ZÁPIS a usnesení.doc 

Usnesení č. 8b/7/2011 
ZO schválilo prodej části pozemku parc. 1612/1 k.ú. Smilovice u Třince – Evě a Janovi Ciencialovi 
za cenu 30 ,- Kč/ m2. Náklady spojené s prodejem, zaměřením a vkladem do Katastru nemovitosti 
bude hradit kupující. 
Hlasování: pro  4  P.Riedel, J.Mackowski, J.Ondraczka, R. Pientok 

 proti   1  M.Nogol 

 zdržel se  2  P.Szczuková, T. Kubala 

  

Dotazy a připomínky členů zastupitelstva obce k činnosti mezi zasedáními zastupitelstva obce 
 
- Neuhrazený pronájem za pozemek pod  budovou Hermexu, cena za pronájem byla schválena 

usnesením č.5/48/2010. Bude zveřejněn záměr prodeje pozemku. 

- Informace o retardérech. Žádost byla projednávána na předchozích jednáních ZO, usnesení 

č. 7/48/2010 a 9/49/2010. Dle  posledního usnesení nebude montáž retardérů realizována. 

Budou umístěny značky omezující rychlost – na MK ze směru od Komorní Lhotky, od 

Stříteže, z Rakovce.  

- Informace ředitelky o zvýšení školného v MŠ. 

- Výměna oken v MŠ – nabídky budou konzultovány s ing. Zelinkou 

- Příprava setkání – Hovory s občany. Uskuteční se 4.5.2011, v 16:00 hod.  

 
- Různé 

- Informace o odběrech vzorků vody – výsledky jsou v normě 

- Projektová dokumentace k územnímu řízení na akci „Rekonstrukce základní a mateřské 

školy“, bude rozdělaná na dvě části – rekonstrukce budov a přístavba tělocvičny 

- Závěr 
 
7. zasedání bylo ukončeno v 20 30  hodin.  
 
Další zasedání je předběžně stanoveno na  úterý 26.4.2011  v 16.30 hod.  
 
 
 
 
………………………………………     ……………………………………… 
         RENÁTA LASOTOVÁ                      Bc. MIROSLAV  NOGOL 
                ZAPISOVATEL      STAROSTA OBCE 
 
 
………………………………………     ………………………………………         
   JINDŘICH MACKOWSKI                      JAN ONDRACZKA 
     OVĚŘOVATEL ZÁPISU                    OVĚŘOVATEL  ZÁPISU  
 


