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Zápis a usnesení  
15. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE  
konaného dne  30. 11. 2011 v 16 30 hod. 

 
PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol,  Petra Szczuková, Jan Ondrazka, Roman Pientok, Petr Riedel, 
Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski  
ZAM ĚSTNANCI ÚŘADU:  Renáta Lasotová 
OMLUVEN : odchod J. Ondraczka  v 20 30 hod 
 
 

Program jednání: 
1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Rozpočtové opatření č.5 
4. Cena vodného na období do 11/2012 
5. Informace o školní družině  
6. Plán zimní údržby 
7. Oznámení o vystavení návrhů Komplexních pozemkových úprav 
8. Zápis o provedené kontrole hospodaření s majetkem Sdružení obcí povodí  Stonávky 
9. Rozpočtový výhled  r. 2012 – 2016 
10. Rozpočet obce na  r.2012 
 
 

• 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  7  a zastupitelstvo je usnášeníschopné.  
Starosta navrhl rozšíření programu o Geologický průzkum  ke kanalizaci,  2 etapa. 
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Usnesení č. 1/15/2011 
ZO schvaluje program jednání a jeho rozšíření o bod: 

11. Geologický průzkum ke kanalizaci, 2 etapa 
Hlasování: pro  7 

 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Zapisovatelem je Renáta Lasotová zaměstnanec obce.  
 
Usnesení č. 2/15/2011 
ZO schvaluje  2 ověřovatele zápisu:  Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski 
Hlasování: pro  7 

 
3. Rozpočtové opatření č.5 

 
Usnesení č. 3/15/2011 
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2011 dle přiložené přílohy. 
Hlasování: pro   7 
 

4. Cena vodného na období do 11/2012 
 
Na základě  provedeného  výpočtu ceny dle cenových předpisů pro vodné a stočné   byla cena 
pohyblivé složky vodného vypočtena  na 24,- Kč 
 
Usnesení č. 4/15/2011 
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu pohyblivé složky vodného na období od 1.12.2011 do 
30.11.2012 ve výši 24,-Kč/m3 bez DPH. Obec  v současné době není plátcem DPH. 
Hlasování: pro   7 

 
5. Informace o školní družině  

P. místostarostka informovala o požadavcích rodičů na provoz školní družiny na základě 
provedeného průzkumu p. ředitelky.  
 
Usnesení č. 5/15/2011 
ZO bere na vědomí informaci místostarostky o provozu školní družiny. 
Hlasování: pro   7 
 

6. Plán zimní údržby 
Zimní údržba bude zajišťována dle plánu zimní údržby, na úseku Rakovce ji bude provádět  Jan 
Pollak, centrum obce Pavel Riedel  a ostatní  Petr Samiec. 
Hlasování: pro   7 
 
Usnesení č. 6/15/2011 
ZO schválilo návrh na zabezpečení zimní údržby. Odpovědnou osobou je starosta. 
Hlasování: pro   7 
 

7. Oznámení o vystavení návrhů Komplexních pozemkových úprav 
Místostarostka informovala o vystavení návrhů Komplexních pozemkových úprav v katastru obce 
Smilovice. Na obecním  úřadu je možno fyzicky nahlédnou do materiálu a podávat připomínky za 
obec.  
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8. Zápis o provedené kontrole hospodaření s majetkem Sdružení obcí povodí  Stonávky 
Usnesení č. 8/15/2011 
ZO bere na vědomí zápis z kontroly  hospodaření Sdružení obcí povodí Stonávky, provedené dne  
4.10.2011. Revizní komise neshledala žádné nedostatky. 
Hlasování: pro   7 
 

9. Rozpočtový výhled  r. 2012 – 2016 
Usnesení č. 9/15/2011 
Zastupitelstvo obce  schvaluje rozpočtový výhled na r. 2012 – 2016 dle přílohy. 
Hlasování: pro   7 
 

10. Rozpočet obce na  r.2012 
Návrh rozpočtu byl zveřejněn dle platných předpisů. V rozpočtu byly upravené položky dle 
připomínek.  
 
Usnesení č. 10/15/2011 
Zastupitelstvo obce  schvaluje rozpočet  obce na rok  2012 dle přílohy. 
Hlasování: pro   5        M.Nogol, J.Mackowski, J.Ondraczka R.Pientok, P.Szczuková  
 zdrželi  se 2   T.Kubala, P.Riedel 
............................................ 
odchod J. Ondraczka  v 20 30 hod 
 

11. Geologický průzkum ke kanalizaci, 2 etapa 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s provedeným doplňujícím inženýrsko-geologickým a 
hydrogeologickým průzkumem a situacemi zájmového území pro projekt kanalizace v obci, 
zpracovatel  K-Geo s.r.o. . Cenová kalkulace prací činí 52 260,- Kč.  
 
Usnesení č. 11/15/2011 
Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu  faktury za dodatečný geologický průzkum k projektu  
kanalizace v obci ve výši 52 260,- Kč.  
Hlasování: pro   6 
 

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

 
Starosta  informoval o vyhlášené výzvě „MAS Pobeskydí“ a podání žádosti do fische Občanská 
vybavenost – projekt na výměnu střechy nad sálem a rekonstrukci soc. zařízení. 
 
Ve věci prodeje pozemku p.č. 278/1 k.ú. Smilovice u Třince bylo provedeno výběrové řízení na 
zaměření dělení pozemku a vyznačení věcného břemene na vedení vodovodu. 
 
Zastupitelstvo pověřuje starostu přípravou: Zásad pro čerpání ze sociálního fondu a Zásady 
čerpání fondu obnovy vodovodu. 
 
Starosta podal informace o projektu na most v centru obce a projektu budovy školy. Územní 
řízení na budovu školy je dokončené a bude  podána  žádost o stavební povolení. 
 
Další informace se týkala údržby veřejného osvětlení: provoz na 6 let za 150 tisíc. 
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• Závěr 
 
15. zasedání  bylo ukončeno v 21:15 hodin.   
 
 
 
 
 
………………………………………     ……………………………………… 
         RENÁTA LASOTOVÁ                       Bc. MIROSLAV  NOGOL 
                ZAPISOVATEL      STAROSTA OBCE 
 
 
 
 
 
………………………………………     ………………………………………         
          TOMÁŠ KUBALA                                          JINDŘICH  MACKOWSKI 
      OVĚŘOVATEL ZÁPISU                      OVĚŘOVATEL  ZÁPISU  


