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Zápis a usnesení  
10. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE  
konaného dne  20.6. 2011 v 16 30 hod. 

 
PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petr Riedel, Petra Szczuková, Jindřich Mackowski, Roman Pientok, 
Tomáš Kubala od 17.35 hod. 
ZAM ĚSTNANCI ÚŘADU:  Jana Swaczynová 
OMLUVEN: Jan Ondraczka 
 

Program jednání: 
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Závěrečný účet obce za rok 2010 
4. Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2010 
5. Krizový štáb obce 
6. Žádost o povolení výjimky MŠ 
7. Petice – silnice III/4764 
8. Různé –vysoušeč, čerpadla, hadice 

 

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

• Závěr 
 
Jednání: 
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

Zasedání zahájil starosta Miroslav Nogol a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno, počet 
přítomných zastupitelů je  5 a zastupitelstvo je usnášeníschopné.  
 
Starosta obce navrhl rozšíření programu o bod: 
      9.   Záměr prodeje pozemků parc. č. 278/1 a parc. č. 722/22 
 
Usnesení č. 1/10/2011 
ZO schvaluje program jednání a jeho rozšíření o bod: 
    9.  Záměr prodeje pozemků parc. č. 278/1 a parc. č. 722/22 
Hlasování: pro  5 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

Zapisovatelem je Jana Swaczynová 
 
Usnesení č. 2/10/2011 
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ZO schvaluje  2 ověřovatele zápisu: Jindřich Mackowski, Roman Pientok 
Hlasování: pro  5 

 
3. Závěrečný účet obce Smilovice za rok 2010 

Usnesení č. 3/10/2011 
ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce Smilovice za rok 2010 včetně 
příloh a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice za rok 2010  bez výhrad, 
dále schvaluje kladný výsledek hospodaření obce Smilovice ve výši 1.609.025,26 Kč a jeho 
převod z účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – Nerozdělený 
zisk minulých let. 
Hlasování: pro  5 

 

4. Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2010  

Usnesení č. 4/10/2011 
ZO Smilovice bere na vědomí Závěrečný  účet a hospodaření Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 
2010 bez výhrad. 
Hlasování: pro  5  

 

5. Krizový štáb obce 

Usnesení č. 5/10/2011 
ZO vzalo na vědomí informaci  o připravenosti obce na krizové situace a složení krizového štábu. 

Hlasování: pro  5 
 

6. Žádost o povolení výjimky MŠ 

Usnesení č. 6/10/2011 
ZO schvaluje povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů ve třídách a školách pro 
Mateřskou školu Smilovice na počet 26 dětí pro školní rok 2011/2012. 
Hlasování: pro  5 
 

7. Petice – silnice III/4764 

Usnesení č. 7/10/2011 
ZO vzalo na vědomí petici. V této věci již bylo provedeno místní šetření dne 22.4.2011 za účasti: 
Miroslav Nogol – starosta, Petra Szczuková – místostarostka, Marek Wawrzyk – MěÚ Třinec 
odbor dopravy, Jan Gruszka – Dopravní policie Třinec a Anna Kocurková – Správa silnic MSK. 
A byl dán podnět k vypracování projektu.  
Hlasování: pro  5 
 

8. Různé  

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem na zakoupení vysoušeče a dále s řešením dopravní 
situace – křižovatka v centru obce dle cenové nabídky od Nehlsenu Třinec s.r.o. 
 

9. Záměr prodeje pozemků parc. č. 278/1 a parc. č. 722/22 

Usnesení č. 9/10/2011 
ZO schválilo záměr  prodeje pozemku parc. č. 278/1 a parc. č. 722/22 oba v k.ú. Smilovice u 
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Třince - minimální cena  300,- Kč/1 m2 
Hlasování: pro  6 
 
 

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

obce – různé 
     Prohlídka vodojemů a projednání možnosti řešení ke zlepšení kvality vody. 

 
 

• Závěr 
 
 
10. zasedání  bylo ukončeno v 19.30 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………     ……………………………………… 
         JANA  SWACZYNOVÁ                       Bc. MIROSLAV  NOGOL 
                ZAPISOVATEL      STAROSTA OBCE 
 
 
 
 
 
………………………………………     ………………………………………         
          ROMAN PIENTOK                    JINDŘICH  MACKOWSKI 
      OVĚŘOVATEL ZÁPISU                      OVĚŘOVATEL  ZÁPISU  


