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Zápis a usnesení 
22. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE  
dne  30.7. 2012 v 16 00 hod. 

 
PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol,  Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Jindřich 
Mackowski, Petr Riedel (od 16.20h), Tomáš Kubala (16.45h) 
ZAM ĚSTNANCI ÚŘADU:  Jana Swaczynová 
OMLUVEN:    
HOSTÉ:  

 
 

Program jednání: 
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola plnění usnesení 
4. Žádost o příspěvek na prapor – hasiči Řeka 
5. Nabídka pozemku p.č. 488 k.ú. Rakovec – Zemědělský podnik Razová 
6. Nabídka pozemku p.č. 628/2 k.ú. Smilovice u Třince – Pozemkový fond ČR 
7. Žádost o poskytnutí sponzorského daru – škola Hnojník 
8. Oznámení o havarijním stavu – škola Smilovice 
9. Cenová nabídky na odkup pozemku p.č. 278/1 k.ú.Smilovice u Třince 
10. Rozpočtové opatření č.3/2012 
11. Žádost o dotaci z programu OPŽP – kanalizace a ČOV 
12. Cenová nabídka – nátěr střechy budovy  OÚ 
13. Realizace „Opravy komunikací a výtluků“ 
 
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 tyto body: 
 

14. Žádost p. Molnárová – výstavba druhého RD na p.č. 381/5 k.ú. Smilovice u Třince 
15. Dodatek  č.1. ke Zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Smilovice, okres 
      Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

 
 
Usnesení č. 1/22/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a jeho rozšíření o tyto body: 
 

14. Žádost p. Molnárová – výstavba druhého RD na p.č. 381/5 k.ú. Smilovice u Třince 



Obec Smilovice 

2.  
22. ZÁPIS a usnesení.doc 

15. Dodatek  č.1 ke Zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Smilovice, okres Frýdek-
Místek, příspěvková organizace 

Hlasování: pro   5 

 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Zapisovatelem je Jana Swaczynová zaměstnanec obce.  
Usnesení č. 2/22/2012 
ZO schvaluje  2 ověřovatele zápisu:  Jindřich Mackowski, Roman Pientok 
Hlasování: pro   5 

 
3. Kontrola plnění usnesení  

Kontrola plnění usnesení bude projednána na příštím zasedání zastupitelstva. 
 

Usnesení č. 3/22/2012 
Zastupitelstvo obce odkládá kontrolu plnění usnesení k projednání na příští zasedání zastupitelstva. 

Hlasování: pro  5 
 
4. Žádost o příspěvek na prapor – hasiči Řeka 

Sbor dobrovolných hasičů v Řece požádal o poskytnutí příspěvku na slavnostní prapor. 
 
Usnesení č. 4/22/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje dar Sboru dobrovolných hasičů v Řece ve výši 3.000,-- Kč. 
Hlasování: pro   4 

               zdržel se  1 (M.Nogol) 
 

Příchod Petr Riedel v 16.20 hod. 
 
5. Nabídka pozemku  p.č. 488 k.ú. Rakovec – Zemědělský podnik Rázová 

Na 17. ZO vzalo zastupitelstvo na vědomí nabídku od odkoupení pozemku p.č. 488 k.ú. Rakovec 
s doložením prodejní ceny. Dne 16.7.2012 přišlo od Zemědělského podniku Rázová stanovena cena 
dle znaleckého posudku ve výši 61.540,- Kč, kdy cena za pozemek je 60.340,- Kč a 1.200,- Kč je 
cena za zpracování znaleckého posudku. 
 
Usnesení č. 5/22/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu č. 31/2012, odkoupení pozemku p.č. 488 k.ú. 
Rakovec o výměře 2.870m2 ve výši Kč 61.540,-. 
Hlasování: pro  6 

 
6. Nabídka pozemku p.č. 628/2 k.ú. Smilovice u Třince – Pozemkový fond ČR 

Pozemkový fond ČR dal zpracovat znalecký posudek p.č. 628/2 k.ú. Smilovice u Třince, „MK 18c 
– Hlavní-Plonka“ a nabídl nám k odkupu jeho ¾ podíl, kdy obec Smilovice vlastní ¼ podílu. 
Celková výměra pozemku činí 1.170m2. 
 
Usnesení č. 6/22/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu č. 1001V12/55, odkoupení ¾  podílu pozemku p.č. 
628/2 k.ú. Smilovice u Třince, za úplatu celkem ve výši 26.850,- Kč. Kupní cena podílu činí 
24.600,- Kč, zpracování znaleckého posudku 1.250,- Kč a návrh na vklad práva do katastru 
nemovitosti 1.000,- Kč . 
Hlasování: pro  6 
 
Příchod Tomáš Kubala v 16.45 hod. 
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7. Žádost o poskytnutí sponzorského daru – škola Hnojník 

Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník požádala o poskytnutí sponzorského daru  
k podpoře v připravované systematické práci v oblasti primární prevence. 
 
Usnesení č. 7/22/2012 
Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí sponzorského daru pro Masarykovu Základní školu a 
mateřskou školu Hnojník. 
Hlasování: pro  6 
         proti     1  (M. Nogol) 
 
 

8. Oznámení o havarijním stavu – škola Smilovice 
Zastupitelé byli informování o opravách v Základní škole Smilovice, kdy byl odstraněn havarijní 
stav střechy, tak aby do školy již nezatékalo, byla udělána nová dlažba před hlavním vchodem, 
proběhlo nadbetonování skruže nad stávající poklop žumpy pro lepší těsnost. 
 
Usnesení č. 8/22/2012 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí práce probíhající ve škole. 
Hlasování: pro  
  

9. Cenová nabídky na odkup pozemku p.č. 278/1 k.ú.Smilovice u Třince 
Obec den 24.5.2012 zveřejnila na úřední desce záměr o prodej pozemku p.č. 278/1 k.ú. Smilovice u 
Třince o celkové výměře 4 591m2. Nabídky byly přijímány do 11.6.2012 do 15.00 hodin. Přihlásil 
se jeden zájemce. 
 
Usnesení č. 9/22/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku par. č. 278/1 k.ú. Smilovice u Třince o celkové 
výměře 4 591m2 panu Ing. Vladislavu Kufovi, bytem Dukelská 755/2 Třinec, pro výstavbu jednoho 
rodinného domu, za cenu 355,- Kč za m2. Zápis na katastr nemovitostí platí na vlastní náklady 
nabyvatel.  
Hlasování: pro  7 
 

10. Rozpočtové opatření č.3/2012 
 

Usnesení č. 10/22/2012 
Zastupitelstvo obce schválilo přijetí rozpočtové opatření č. 3  dle přílohy. 

Hlasování: pro 7 
 

11. Žádost o dotaci z programu OPŽP – kanalizace a ČOV 
V programu OPŽP je do 9.8.2012 otevřena výzva o podporu v rámci Prioritní osy 1, zlepšování 
vodohospodářské infrastruktury... , na výstavbu stokových systému a ČOV  v aglomeracích pod 
2000 EO  s územím vyžadujících zvláštní ochranu. 
 
Usnesení č. 11/22/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt  „ Splašková kanalizace a ČOV“ 
z programu OPŽP dle XXXIX. výzvy, finanční analýza  a podání žádosti  bude realizováno ve 
spolupráci s  RNDr. Davidem W. Novákem PhD., odborný posudek  zpracuje  G-Consult, spol. 
s.r.o. . 
Hlasování: pro   7 
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12. Cenová nabídka – nátěr střechy budovy  OÚ 

Byla podána cenová nabídka na nátěr střechy nad budovou pošty, staré části obecního úřadu o 
celkové výměře 190m2. Zastupitelé se dohodli, že se natře jen nejnutnější část střechy nad poštou. 
 
Usnesení č. 12/22/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje nátěr střechy. 
Hlasování: pro  7 
 

13. Realizace „Opravy komunikací a výtluků“  
ZO souhlasí s provedením výběrového řízení a ukládá starostovi na doplnění finančních nákladů na 
jednotlivé úseky s tím, aby celková částka nepřesáhla Kč 400.000,--. 
  
Usnesení č. 13/22/2012 
Zastupitelstvo schvaluje provedení  opravy komunikací a výtluků ve výši Kč 400.000,--.  
Hlasování: pro  7 

 
14. Žádost p. Molnárová – výstavba druhého RD na p.č. 381/5 k.ú. Smilovice u Třince 

Zastupitelstvo obce odkládá a vyzývá k doplnění druhu stavby. 
 
Usnesení č. 14/22/2012 
Zastupitelstvo obce odkládá a pověřuje starostu o doplnění   
Hlasování: pro  7  
   
 

15. Dodatek č. 1. ke Zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Smilovice, okres Frýdek-
Místek, příspěvková organizace 

V rámci vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu byly aktualizovány parcely svěřené 
škole do užívání Dodatkem č. 1. ke Zřizovací listině. 
 
Usnesení č. 15/22/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1. ke Zřizovací listině Základní školy a mateřské školy 
Smilovice. 
Hlasování: pro  7 
 

• Různé 
Paní Martynková, paní Sztefková a pan Brudný podali žádost o finanční příspěvek na 
prodloužení vodovodního řádu k parcelám č. 1395/31, 1395/32 a st.p. 28 k.ú. Smilovice u 
Třince, zastupitelé na svém 12. ZO dne 22.8.2012, usnesení č. 3/12/2011 schválilo výstavbu 
vodovodního řádu na vlastní náklady paní Martynkové. 
ZO souhlasí s nákupem sekačky na trávu se sběrným košem do 10.000,- Kč. 
Pan Mackowski se dotazoval, proč je stále umístěna závora na zadní cestě ke hřbitovu. Pan 
starosta toto zdůvodnil  tím, že závora zabraňuje vjezdu čtyřkolek.  
 

• Závěr 
 
22. zasedání  bylo ukončeno v 21.00 hodin.   
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………………………………………     ……………………………………… 
         JANA SWACZYNOVÁ                              Bc. MIROSLAV  NOGOL 
                ZAPISOVATEL      STAROSTA OBCE 
 
 
 
 
 
………………………………………     ………………………………………         
      JINDŘICH MACKOWSKI     ROMAN PIENTOK 
      OVĚŘOVATEL ZÁPISU                      OVĚŘOVATEL  ZÁPISU  


