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Zápis a usnesení  
14. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE  
konaného dne  31. 10. 2011 v 16 30 hod. 

 
PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol,  Petra Szczuková (do 19.30 hod.), Jan Ondraczka, Roman Pientok, 
Petr Riedel, Tomáš Kubala (od 17.00 hod.) 
ZAM ĚSTNANCI ÚŘADU:  Jana Swaczynová 
OMLUVEN : Jindřich Mackowski 
 

Program jednání: 
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola plnění úkolů a usnesení 
4. Rozpočtové opatření č.4 
5. Příprava rozpočtu r.2012 
6. Delegování zástupců do Školské rady  při ZŠ a MŠ  
7. Výroční zpráva školy -  rok 2010/2011 
8. Prodej  pozemku 278/1 k.ú. Smilovice u Třince 
9. Operační program SR-ČR, výzva OPSRCR/2011/13 
10. Podpora z programu Zelená úsporám 
11. Insolventní řízení - Hermex 
12. Informace o poštovních službách 
 
ROZŠÍŘENÍ 

13. Žádost p.Tomíka o souhlas s připojením nového vodovodního řádu na vodovodní řád 
obce Smilovice 

14. Schválení přijetí daru pro ZŠ a MŠ 
15. Platba za dodatečný geologický průzkum k projekt. dokumentaci na kanalizaci 
 
• Dotazy a připomínky členů zastupitelstva obce k činnosti mezi zasedáními zastupitelstva 

obce – různé 
 

Přijímání žádosti o příspěvky 
 

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

• Závěr 
 
 
Jednání: 

1. Zahájení a schválení programu jednání 
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Zasedání zahájil starosta Miroslav Nogol a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno, počet 
přítomných zastupitelů je  5 a zastupitelstvo je usnášeníschopné.  
 
Usnesení č. 1/14/2011 
ZO schvaluje program jednání a jeho rozšíření o tyto body: 

13. Tomík souhlas s připojením nového vodovodního řádu na vodovodní řád obce Smilovice 
14. Schválení přijetí daru pro ZŠ a MŠ 
15. Platba za dodatečný geologický průzkum k projekt. dokumentaci na kanalizaci 

 
Hlasování: pro             5 

 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Zapisovatelem je Jana Swaczynová zaměstnanec obce.  
 
Usnesení č. 2/14/2011 
ZO schvaluje  2 ověřovatele zápisu:  Jan Ondraczka, Petr Riedel 
Hlasování: pro             5 

 
3. Kontrola plnění úkolů a usnesení 

Usnesení č. 3/14/2011 
ZO bere na vědomí 
Hlasování:  pro            5   
 
Příchod Kubala Tomáš 17.00 hod. 
 

4. Rozpočtové opatření č.4 
Usnesení č. 4/14/2011 
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2011 dle přiložené přílohy. 
Hlasování:  pro            6   
 

5. Příprava rozpočtu r.2012 
Zastupitelstvo obce bylo informováno o přípravě rozpočtu na rok 2012. Návrh rozpočtu bude 
vyvěšen na úřední desce. 
 

6. Delegování zástupců do Školské rady  při ZŠ a MŠ  
Do školské rady při ZŠ a  MŠ Smilovice  zřizovatel deleguje 2 osoby. Navrženými osobami je  paní 
Petra Szczuková a pan Tomáš Tomeczek. 
 
Usnesení č. 6/14/2011 
Zastupitelstvo schvaluje delegování  dvou osob do školské rady při ZŠ a MŠ Smilovice  a to: paní 
P. Szczukovou a pana T. Tomeczka. 
Hlasování: pro     5 
         zdržel se   1  P. Szczuková 
 

7. Výroční zpráva školy -  rok 2010/2011 
Usnesení č. 7/14/2011 
ZO bere na vědomí výroční zprávu školy za rok 2010/2011 a ukládá za úkol místostarostce Petře 
Szczukové zjistit proč je provoz ŠD do 15.00 hod. a školka nemá zajištěn provoz i o prázdninách. 
Hlasování:  pro            6   
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8. Prodej  pozemku 278/1 k.ú. Smilovice u Třince 

Obec, dne 12.9.2011 zveřejnila na úřední desce záměr o prodeji pozemku č. 278/1 k.ú. Smilovice u 
Třince. Záměr byl oznámen i prostřednictvím tisku ve Stonávce č.5/2011. Nabídky byly přijímány 
do 31.10.2011 do 15.00 hodin. Přihlásili se tři zájemci.  
 
Usnesení č. 8a/14/2011 
ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 278/1 k.ú. Smilovice u Třince: 
- díl A  panu R. Szczukovi a  prodej dílu B panu P. Suchánkovi,  za cenu  350,-Kč/m2.  
Zaměření pozemků na jednotlivé díly a sepsání smlouvy zajistí  obec na vlastní náklady. 
Na pozemcích bude  zřízeno věcné  břemeno vedení přípojky vodovodu pro díly C a D téhož 
pozemku. 
Zápis do katastru nemovitosti a inženýrské sítě provedou kupující na vlastní náklady. 
Hlasování:  pro            4   
          proti         1  J. Ondraczka 
          zdržel se  1  R. Pientok 
 
Usnesení č. 8b/14/2011 
ZO schválilo odložení prodeje pozemků p.č. 278/1 k.ú. Smilovice u Třince dílu C a D. 
Hlasování:  pro            6   
 
 

9. Operační program SR-ČR, výzva OPSRCR/2011/13 
Z programu lze podpořit  informovanost  obce,  a to  nákupem směrových tabulí, elektrokiosku, 
tiskovinami  s propagací atd. 
 
Usnesení č. 9/14/2011 
ZO bere na vědomí podání žádosti do Operačního programu SR-ČR, výzva OPSRCR/2011/13. 
Hlasování:  pro            6   

 
 

10. Podpora z programu Zelená úsporám 
Starosta obce informoval stavu akceptované žádosti dle č.j. 482/2011 ze dne 17.10.2011 na 
zateplení budovy OÚ z programu Zelená úsporám  a nově připravované výzvě OPŽP ve které mají 
být uvolněné nové finanční prostředky na stejný typ projektu. K nové výzvě je potřebné zpracovat 
nový energetický audit budovy. 
 
Usnesení č. 10/14/2011 
ZO  schválilo stažení výzvy z programu Zelená úsporám, za podmínky vyhlášení nové výzvy OPŽP 
a podání  žádost  v této výzvě. 
Hlasování:  pro            6   
 
Odchod P. Szczukové v 19:30 hod. 
 

11. Insolventní řízení – Hermex 
Usnesení č. 11/14/2011 
ZO schvaluje odepsání pohledávky ze dne  2.12.2010 ve výši Kč  7.365,-- pronájem pozemku parc. 
č. 224 k.ú. Smilovice u Třince, pod budovou čp. 173., z důvodu neuznání pohledávky insolvenčním 
správcem v rámci probíhajícího insolvenčního řízení. Tato pohledávka se stala nedobytnou. 
Hlasování:  pro            5   



Obec Smilovice 

4.  
14. ZÁPIS a usnesení.doc 

 
12. Informace o poštovních službách 

Starosta obce podal informaci o zachování pobočky pošty ve Smilovicích. 
 

13. Žádost p.Tomíka o souhlas s připojením nového vodovodního řádu na vodovodní řád 
obce Smilovice 

 
Žadatel předložil žádost o připojení již vybudovaného vodovodního řádu na vodovodní řád obce 
Smilovice.  
Obec   může převést  tento vodovodní řád  do vlastnictví, pouze za předpokladu provedené řádné 
kolaudace příslušným vodoprávním úřadem, včetně doložení kompletní dokumentace k této 
vodohospodářské stavbě, včetně souhlasu a věcných břemen dotčených vlastníků.  
 
Usnesení č. 13/14/2011 
ZO souhlasí s napojením a uložením již vystaveného vodovodního řádu – investor  M. Tomík, na 
vodovodní řád ve vlastnictví obce Smilovice  na pozemku 1670/1 k.ú. Smilovice u Třince. 
Hlasování:  pro            5   
 

14. Schválení přijetí daru pro ZŠ a MŠ 
Usnesení č. 14/14/2011 
ZO schvaluje přijetí finančního sponzorského daru pro ZŠ a MŠ Smilovice ve výši 3 000,- Kč na 
vybavení MŠ. 
Hlasování:  pro            5   
 

15. Platba za dodatečný geologický průzkum k projekt. dokumentaci na kanalizaci 
Usnesení č. 15/14/2011 
ZO nesouhlasí s platbou za dodatečný průzkum. 
Hlasování:  pro            5   
 

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

 
Zastupitelé berou na vědomí žádost od pana Jindřicha Mackowského o odkoupení pozemků a 
připraví katastrální mapku s pozemky, které je možno schválit k prodeji. 
 

• Závěr 
 
14. zasedání  bylo ukončeno v 21.00 hodin.  Další zasedání je předběžně stanoveno na 30.11.2011. 
 
 
 
 
 
………………………………………     ……………………………………… 
         JANA SWACZYNOVÁ                       Bc. MIROSLAV  NOGOL 
                ZAPISOVATEL      STAROSTA OBCE 
 
 
 
………………………………………     ………………………………………         
        JAN ONDRACZKA                                                  PETR RIEDEL 
      OVĚŘOVATEL ZÁPISU                      OVĚŘOVATEL  ZÁPISU  


