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Zápis a usnesení  
16. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE  
konaného dne  25.1. 2012 v 16 30 hod. 

 
PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol,  Petra Szczuková, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Jindřich 
Mackowski, Tomáš Kubala (16.40h), Petr Riedel (17.35h) 
ZAM ĚSTNANCI ÚŘADU:  Jana Swaczynová 
OMLUVEN:   Tomáš Kubala, Petr Riedel 
 

Program jednání: 
1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Smlouva úplatná o zřízení věcného  břemene kNN – ČEZ (Ditrichová) 
4. Smlouva úplatná o zřízení věcného  břemene  VN – ČEZ (Smilovice u Jezu) 
5. Smlouva o zřízení věcného  břemene plyn na p.č.1670/1 – SMP Net, s.r.o.  
6. Žádost o vydání stanoviska vedení vodovodu a plynovodu – p. Görög 
7. Odpisový plán 
8. Sponzorský dar - škola 
9. Bezplatné užívání kulturního zařízení pro spolky 
10. Žádost o příspěvek – Římskokatolická farnost 
11. Finanční spoluúčast – nájem Policie ČR v Hnojníku 
12. Dotace vyhlášené MSK 
13. Výzva OPŽP 
 
 

• 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  5  a zastupitelstvo je usnášeníschopné.  
Starosta navrhl rozšíření programu o Dodatek č.1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné 
linkové dopravě – Veolia Transport Morava a.s.. 
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Usnesení č. 1/16/2012 
ZO schvaluje program jednání a jeho rozšíření o bod:  
14. Dodatek č.1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě – Veolia 
Transport Morava a.s. 
15. Smlouva o zřízení věcného břemene MSK – komunikace 5d hlavní vodojemy 
Hlasování: pro  5 

 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Zapisovatelem je Jana Swaczynová zaměstnanec obce.  
 
Usnesení č. 2/16/2012 
ZO schvaluje  2 ověřovatele zápisu:  Jan Ondraczka, Roman Pientok 
Hlasování: pro  5 

 
Příchod T. Kubaly 16.40 hod 
 

3. Smlouva úplatná o zřízení věcného  břemene kNN – ČEZ (Ditrichová) 
Smlouva úplatná o zřízení věcného břemene na parc. č. 1732/1 k.ú. Smilovice u Třince ve 
vlastnictví Obce Smilovice. Smlouva  se společností ČEZ Distribuce na vedení přípojky kNN ke 
stavbě RD na parc.č. 60 k.ú. Smilovice u Třince, vlastník p. Ditrichová. 
 
Usnesení č. 3/16/2012 
ZO schválilo smlouvu úplatnou o zřízení věcného břemene ke  stavbě „Smilovice, Dittrichová – 
příp. k NN“  na parcela č. 1732/1 k.ú. Smilovice u Třince s ČEZ Distribuce, a.s. 
Hlasování: pro 6 
 

4. Smlouva úplatná o zřízení věcného  břemene VN – ČEZ (Smilovice u Jezu) 
Smlouva úplatná o zřízení věcného břemene na parc. č. 628/1 a 628/3 k.ú. Smilovice u Třince ve 
vlastnictví Obce Smilovice. Smlouva  se společností ČEZ Distribuce na vedení přípojky 
k energetickému zařízení „Smilovice u Jezu VN 22 kV, TS“. 
 
Usnesení č. 4/16/2012 
ZO schválilo smlouvu úplatnou o zřízení věcného břemene ke stavbě „Smilovice u Jezu, přípojka 
VN 22 kV, TS“na parcele č. 628/1 a 628/3 k.ú. Smilovice u Třince s ČEZ Distribuce, a.s. 
Hlasování: pro   6 
 

5. Smlouva o zřízení věcného  břemene plyn na p.č.1670/1 – SMP Net, s.r.o.  
Smlouva o zřízení věcného  břemene na právo zřídit a provozovat plynárenské zařízení, dále pak na 
právo vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním 
distribuční soustavy a plynovodních přípojek vztahující se k plynárenského zařízení „KS DMS 
1310000656 m ve vlastnictví SMP Net, s.r.o., prodávající Martin Tomík“. Dle geometrického  
plánu je celková  délka uloženého plynárenského potrubí v pozemku  1670/1 k.ú. Smilovice  u 
Třince ve vlastnictví Obce Smilovice 102 m. 
 
Usnesení č. 5/16/2012 
Zastupitelstvo obce odložilo podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene na parcele č. 1670/1, 
k.ú. Smilovice u Třince, z důvodu  upřesnění situace se  zástupci SMP Net . 
Hlasování: pro   5     M. Nogol,  J. Ondraczka, R. Pientok, J. Mackowski, T. Kubala   
                   proti   1    P. Szczuková 
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6. Žádost o vydání stanoviska vedení vodovodu a plynovodu – p. Görög 
Vzhledem k provádění digitalizace intravilánu obce,  zastupitelé vyžadují k upřesnění situace 
přesné mapy KN k přilehlým pozemkům k p.č.119/1 v k.ú. Smilovice u Třince. Obec dožádá 
aktuální mapové snímky na Katastrálním úřadu. 
 
Usnesení č. 6/16/2012 
ZO odložilo žádost o vydání stanoviska vedení vodovodu a plynovodu.  
Hlasování: pro  6    
 

7. Odpisový plán 
Obec od 1.1.2012 odpisuje majetek. K 31.12.2011 se proto musí dooprávkovat majetkové účty u 
dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Odpisový plán je přílohou směrnice. 
 
Usnesení č. 7/16/2012 
ZO vzalo na vědomí odpisování majetku. 
Hlasování: pro  6    
 

8. Sponzorský dar – škola 
Usnesení č. 8/16/2012 
ZO schválilo přijetí věcných darů pro ZŠ a MŠ Smilovice v celkové  výši Kč. 7.022,--.  
Jedná se o JOVO stavebnice - 2.922,- Kč, laminovačka - 2.301,- Kč, CD přehrávač Kč - 1.799,--. 
Hlasování: pro  6    
 

9. Bezplatné užívání kulturního zařízení pro spolky 
Usnesení č. 9/16/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2012 bezplatný pronájem kulturního zařízení a režijní náklady 
pro spolky v obci ve výši 4 000,- na rok 2012. Úklidy prostorů zajišťují spolky samy. 
Hlasování: pro  6    
 

10. Žádost o příspěvek – Římskokatolická farnost 
Usnesení č. 10/16/2012 
ZO schvaluje finanční dar římskokatolické farnosti ve výši Kč 2.000,- 
Hlasování: pro  5      M. Nogol, P. Szczuková, T. Kubala, R. Pientok, J. Ondraczka 
                    proti   1   J. Mackowski  
 
Příchod Petr Riedel 17.35 hod 
 

11. Finanční spoluúčast – nájem Policie ČR v Hnojníku 
Zastupitelé byli seznámeni s celkovými ročními náklady na nájem Policie ČR, obv. odd. Hnojník, 
které činí 100.450,- Kč, tato částka je rozpočtena mezi jednotlivé obce Povodí Stonávky dle počtu 
obyvatel. Zastupitelé požadují doložit statistiku výjezdů a zásahu obvodního oddělení Hnojník  - 
Policie ČR. 
 
Usnesení č. 11/16/2012 
ZO schvaluje finanční spoluúčast na nájmu nebytových prostor Policie ČR obvodního oddělení 
Hnojník.  
Hlasování: pro  6 M. Nogol, P. Szczuková, T. Kubala, R. Pientok, J. Ondraczka, P. Riedel 
 zdržel se  1  J. Mackowski    
 

 
12. Dotace vyhlášené MSK 

Je připravovaná žádost o dotaci na „Revitalizaci obecního hřbitova“ a to zejména na rekonstrukci 
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příjezdové komunikace, včetně vybudování  parkoviště a nového chodníku na hřbitově.  
 
Usnesení č. 12/16/2012 
ZO schvaluje podání žádosti z dotačního titulu Programu obnovy venkova Moravskoslezského 
kraje na „Revitalizaci obecního hřbitova“. 
Hlasování: pro  7 
 

13. Výzva OPŽP 
Na obec byly doručeny 3 nabídky (dle přílohy) na zakázku malého rozsahu na služby: zpracování 
kompletní žádosti o dotaci z fondu EU na „Zateplení budovy Obecního úřadu ve Smilovicích“ 
  
Usnesení č. 13a/16/2012 
ZO schvaluje ke zpracování žádosti o dotaci na čerpání prostředků z fondu EU výběr zpracovatele:  
Grantika České spořitelny, a.s. 
Hlasování: pro  7 
 
Usnesení č. 13b/16/2012 
ZO schvaluje smlouvu se spol. Grantika České spořitelny, a.s. 
Hlasování: pro  7 
 
Usnesení č. 13c/16/2012 
ZO schvaluje u projektu  „Zateplení budovy Obecního  úřadu ve Smilovicích“ čerpání podpory 
de minimis. 
Hlasování: pro  7 
 
Usnesení č. 13d/16/2012 
ZO schvaluje vyřízení příslibu úvěru  na  financování nákladů projektu. 
Hlasování: pro   7 
 

14. Dodatek č.1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě – Veolia 
Transport Morava a.s. 

Prokazatelná ztráta spol. Veolia Transport  z ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2012 je vyčíslena 
ve výši 56 700,- Kč, což znamená navýšení o 5 % oproti roku 2011.  
 
Usnesení č. 14/16/2012 
Zastupitelé neschválili navýšení prokazatelné ztráty vzniklé v důsledku zajišťování ostatní dopravní 
obslužnosti.  
Hlasování: pro   6   p. Szczuková, J. Mackowski, T. Kubala, R. Pientok, J. Ondraczka, P. Riedel 
 proti  1   M. Nogol 
Platba zůstane na úrovni roku 2011 ve výši 54 000,-Kč. 

 
 15. Smlouva o zřízení věcného břemene MSK – komunikace 5d hlavní vodojemy 
Usnesení č. 15/16/2012 
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene MSK – sjezd  komunikace 5d 
MK „hlavní vodojemy“ p.č. 1462/8 na  silnici č. III/4764 p.č. 1612/3 k.ú. Smilovice u Třince. 
Hlasování: pro   7 
 

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

• Závěr 
17. zasedání  bylo ukončeno v 19.30 hodin.   
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………………………………………     ……………………………………… 
         JANA  SWACZYNOVÁ                       Bc. MIROSLAV  NOGOL 
                ZAPISOVATEL      STAROSTA OBCE 
 
 
 
 
 
………………………………………     ………………………………………         
           JAN ONDRACZKA                                                           ROMAN PIENTOK 
      OVĚŘOVATEL ZÁPISU                      OVĚŘOVATEL  ZÁPISU  


