
Obec Smilovice 

1.  
13. ZÁPIS a usnesení.doc 

 
 
 
 
 

Zápis a usnesení  
13. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE  
konaného dne  20.9. 2011 v 16 30 hod. 

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

Program jednání: 
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Smlouva o dílo - „Rekonstrukce MK v katastru Rakovec“ 
4. Příprava akce „Dětské odpoledne“ 
5. Informace o navýšení výdajů ZŠ a MŠ Smilovice 
 
 

• 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  6 a zastupitelstvo je usnášeníschopné.  
 
Starosta obce navrhl rozšíření programu o dva body: 

 
o Zpracování žádosti o dotaci na zateplení budovy OÚ 
o Příprava kalendáře na rok 2012 

 
 

Usnesení č. 1/13/2011 
ZO schvaluje program jednání a jeho rozšíření o body: 

6. Zpracování žádosti o dotaci na zateplení budovy OÚ 
7. Příprava kalendáře na rok 2012 

Hlasování: pro  6 
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2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

Zapisovatelem je Renáta Lasotová zaměstnanec obce.  
 
Usnesení č. 2/13/2011 
ZO schvaluje  2 ověřovatele zápisu: R. Pientok, P. Riedel 
Hlasování: pro  6 

3. Smlouva o dílo - „Rekonstrukce MK v katastru Rakovec“ 
Nabídky na rekonstrukci MK   podaly 3 firmy.  Pro realizaci byly vybrány TS a.s. . Cena zakázky 
s DPH  701 071,20 Kč a termín dokončení prací je nejpozději 31. 10. 2011. 
 
Usnesení č. 3/13/2011 
ZO schvaluje  Smlouvu o dílo „Rekonstrukce MK v katastru Rakovec“. 
Hlasování: pro  6 

 
4. Příprava akce „Dětské odpoledne“ 

Zastupitelstvo bylo informováno o  konání dětského odpoledne a zajištění programu. Pro akci je  
zajištěn stan, lavice, hudba, atrakce pro děti. 
 

5. Informace o navýšení výdajů ZŠ a MŠ Smilovice 
Paní ředitelka podala dopisem ze dne 14.9.2011 informace  o nepředpokládaných výdajích 
organizace: zničení zařízení úderem blesku, uzavření nové pojistné smlouvy, PC a software pro 
kuchyň. 
 
Usnesení č. 5/13/2011 
ZO vzalo na vědomí informaci o zvýšení výdajů ZŠ a MŠ Smilovice. 
Hlasování: pro  6 

 
6. Zpracování žádosti o dotaci  

Dotační titul Zelená úsporám pro zateplení budovy obecního úřadu je doposud bez odezvy. Na 
zateplení budov bude vyhlášená nová výzva. 
 
Usnesení č. 6/13/2011 
ZO schvaluje: výběr  zpracovatele  žádosti o dotaci na zateplení budovy OÚ. 
Hlasování: pro  6 

 
7. Příprava kalendáře na rok 2012 

V rámci mikroregionu obcí povodí Stonávka je možnost vytisknout kalendáře pro jednotlivé obce 
na rok 2012 za cenu 22,- Kč/ ks v počtu 250 výtisků. 
 
Usnesení č. 7/13/2011 
Zastupitelstvo obce neschvaluje vytištění kalendáře v rámci mikroregionu. 
Hlasování: pro  1 M.Nogol 

 proti: 2  P.Szczuková, P.Riedel 

 zdržel se:  3 J.Mackowski, T.Kubala, R. Pientok 

 

• Dotazy a připomínky členů zastupitelstva obce k činnosti mezi zasedáními zastupitelstva 
obce – různé 
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- p. starosta podal informace o možnosti zpracování žádosti na obecní rozhlas a povodňové 
hlásiče, dále pak informoval o přípravě projektové dokumentace na ČOV, most a budovu ZŠ  
 
- p. místostarostka je oprávněná projednat termíny svozů s fi. Nehlsen 
 
- diskuse vodovodní řád 
 
 
 

• Závěr 
 
 
13. zasedání  bylo ukončeno v 19.50 hodin.  Další zasedání je předběžně stanoveno na 19.10.2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………     ……………………………………… 
         RENÁTA  LASOTOVÁ                       Bc. MIROSLAV  NOGOL 
                ZAPISOVATEL      STAROSTA OBCE 
 
 
 
 
 
………………………………………     ………………………………………         
        ROMAN  PIENTOK                                                  PETR RIEDEL 
      OVĚŘOVATEL ZÁPISU                      OVĚŘOVATEL  ZÁPISU  


