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Zápis a usnesení  
11. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE  
konaného dne  11.7. 2011 v 16 30 hod. 

 
PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petr Riedel, Petra Szczuková, Jan Ondrazka, Roman Pientok 
ZAM ĚSTNANCI ÚŘADU:  Jana Swaczynová 
OMLUVEN: Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala 
HOSTÉ:  Ing. Lukáš Sedláček, p.Poledníková, 
 

Program jednání: 
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Aktualizovaný plán společných zařízení  
4. Žádost o udělení souhlasu s napojením na vodovodní řád - Martynková 

 

• 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: 

 
5. Přijetí účelové investiční dotace MSK – Rekonstrukce MK v katastru Rakovec 

 
Usnesení č. 1/11/2011 
ZO schvaluje program jednání a jeho rozšíření o bod: 
       5. Přijetí účelové investiční dotace MSK – Rekonstrukce MK v katastru Rakovec 
 
Hlasování: pro  5 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

Zapisovatelem je Jana Swaczynová 
 
Usnesení č. 2/11/2011 
ZO schvaluje  2 ověřovatele zápisu: Jan Ondraczka, Petr Riedel 
 

Hlasování: pro  5 



Obec Smilovice 

2.  
11. ZÁPIS a usnesení.doc 

3. Aktualizovaný plán společných zařízení 
 
Plán společných zařízení realizovaný v rámci  Pozemkových úprav v k.ú. Smilovice u Třince, řeší 
nesoulad skutečnosti s mapou, dořešení přístupnosti cest k pozemkům a zarovnání hranic pozemků. 
 
Usnesení č. 3/11/2011 

ZO schvaluje aktualizovaný plán společných zařízení s těmito připomínkami:  

C5 – rozdělit komunikaci podle vlastníků, část obec (po les) část Lesy ČR, a.s. , požadujeme 
vyřešení odvodnění komunikace C5 a podchycení vývěru vody nad C5  

C7 – označit pouze obecní komunikaci C7-C26 jako obecní a vlastnickou část C7 označit C26 

C24 – komunikaci požadujeme označit jako hlavní, komunikace není zatravněná, je tam penetrační 
úprava, část zničená při povodních bude obnovena v letošním roce, zbývající část je nutné 
rekonstruovat , požadujeme stejnou úpravu jako u C6A a C6B 
Požadujeme doplnit samostatnou parcelu podél vodního toku směr Řeka. 
 
Hlasování: pro 5 
 

4. Žádost o udělení souhlasu s napojením na vodovodní řád – Martynková 
 

Žádost není v souladu se stavem v katastru nemovitosti. 
Usnesení č. 4/11/2011 
 
Hlasování: pro  5 

 
5. Přijetí účelové investiční dotace MSK – Rekonstrukce MK v katastru Rakovec 

 
Usnesení č. 5/11/2011 
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí investiční  dotace z programu „Podpora obnovy a rozvoje 
venkova Moravskoslezského kraje  2011“ určené na realizaci  projektu „Rekonstrukce MK 
v katastru Rakovec“ v maximální výši 59,88 % celkových skutečně vynaložených nákladů, 
maximálně však v celkové výši Kč 500.000,- Kč a Smlouvu o poskytnutí dotace. 
 
Hlasování: pro  5 

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

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

 
 

• Závěr 
 
 
11. zasedání  bylo ukončeno v 18.30 hodin. 
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………………………………………     ……………………………………… 
         JANA  SWACZYNOVÁ                       Bc. MIROSLAV  NOGOL 
                ZAPISOVATEL      STAROSTA OBCE 
 
 
 
 
 
………………………………………     ………………………………………         
          JAN ONDRACZKA                     PETR RIEDEL 
      OVĚŘOVATEL ZÁPISU                      OVĚŘOVATEL  ZÁPISU  


