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Zápis a usnesení 
23. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE  
dne  29.8. 2012 v 16 00 hod. 

 
PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol,  Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Jindřich 
Mackowski, Petr Riedel (od 16.30h) 
ZAM ĚSTNANCI ÚŘADU:  Renáta Lasotová 
OMLUVEN:   Tomáš Kubala 

 
 

Program jednání: 
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola plnění usnesení 
4. Pomník padlých v I. sv. válce – kulturní dědictví venkova 
5. Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci pomníku a výsadbu zeleně na hřbitově -  MAS 
6. Pozemková úprava k.ú. Smilovice u Třince – plán společný zařízení 
7. Žádost o převzetí vodovodního řádu do vlastnictví obce 
8. Záměr odprodeje plynárenského zařízení 
 
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 změnu v pořadí 
projednávaných bodů a jeho rozšíření o: 

− Záměr obnovy pomníku padlých a výsadba zeleně 
−   Opěrná zítka v parčíku v centru obce 
− Provozní doba veřejného osvětlení 

 
Usnesení č. 1/23/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu v pořadí programu jednání a jeho rozšíření: 
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola plnění usnesení 
4. Pomník padlých v I. sv. válce – kulturní dědictví venkova 
5. Záměr obnovy pomníku padlých a výsadba zeleně 
6. Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci pomníku a výsadbu zeleně na hřbitově -  MAS 
7. Pozemková úprava k.ú. Smilovice u Třince – plán společný zařízení 
8. Žádost o převzetí vodovodního řádu do vlastnictví obce 
9. Záměr odprodeje plynárenského zařízení 
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10. Opěrná zítka v parčíku v centru obce 
11. Provozní doba veřejného osvětlení 

Hlasování: pro   5 

 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Zapisovatelem je Renáta Lasotová  zaměstnanec obce.  
 
Usnesení č. 2/23/2012 
ZO schvaluje  2 ověřovatele zápisu: Jan Ondraczka, Jindřich Mackowski 
Hlasování: pro   5 

 
3. Kontrola plnění usnesení 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění  usnesení a to: 
Usnesení č. 14/22/2012 
Zastupitelstvo obce odkládá a vyzývá k doplnění druhu stavby. 
Žádost p. Molnárová – výstavba druhého RD na p.č. 381/5 k.ú. Smilovice u Třince p. starosta: dle 
vyjádření stavebního úřadu nelze žádat výstavbu dalšího domu. – splněno 
 
bod 14. ze dne  14.3.2012 
Pozemek je veden v Pasportu místních komunikací po číslem „MK 16“, k odprodeji je potřeba 
doložit prodejní cenu. 
Usnesení č. 14/17/2012 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí nabídku na odkoupení  pozemku p.č. 448 k.ú. Smilovice 
u Třince. –  cena předložena a odkoupení bylo schváleno usnesením 5/22/2012 - splněno 

Hlasování: pro   5 

 

Příchod P.Riedel v 16 30 hod  

4. Pomník padlých v I. sv. válce – kulturní dědictví venkova 
Vyjádření zastupitelstva obce o uznání pomníku jako památky kulturního dědictví venkova. 
 
Usnesení č. 4/23/2012 
Zastupitelstvo obce Smilovice schválilo:  Pomník  padlých v I. světové  válce, identifikační číslo 
117 206 34 53, na p.č. 1406/2 k.ú. Smilovice u Třince, pozemek hřbitova, za kulturní dědictví 
venkova. 
Hlasování: pro   6 
 

5. Záměr obnovy pomníku padlých a výsadba zeleně 
Usnesení č. 5/23/2012 
Zastupitelstvo obce Smilovice schválilo záměr obnovy pomníku padlých a výsadbu zeleně dle 
přílohy. 
Hlasování: pro   6 

 
6. Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci pomníku a výsadbu zeleně na hřbitově -  MAS 

V rámci vyhlášené  7.výzvy Místní akční skupiny  Pobeskydí, k předkládání žádosti o dotaci 
z Programu rozvoje venkova lze  podat žádost do fiche 2 – Kulturní dědictví a tradice. 
 
Usnesení č. 6/23/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci ve spolupráci se spol. Stonax s.r.o., na 
rekonstrukci Pomníku  padlých v I. světové válce na místním hřbitově  p.č. 1406/2 k.ú. Smilovice u 
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Třince a  výsadbu zeleně p.č. 1409/3 a 1406/2 k.ú. Smilovice u Třince. Celkové náklady na projekt 
439 180,- Kč. 
Hlasování: pro   6 
 

7. Pozemková úprava k.ú. Smilovice u Třince – plán společný zařízení 
Požadované úpravy dle  Plánu společných zařízení v rámci pozemkové úpravy byly provedeny dle 
usnesení zastupitelstva č. 3/11/2011. Souhlasné stanovisko vydá Obecní úřad. 
 
Usnesení č. 7/23/2012 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Plán společných zařízení v rámci Pozemkových úprav v k.ú. 
Smilovice u Třince. 
Hlasování: pro   6  

 
8. Žádost o převzetí vodovodního řádu do vlastnictví obce 

Žádost MUDr. Tomáše Uhláře o bezúplatné převzetí vodovodního řádu (sdružená vodovodní 
přípojka) pro 3 RD v k.ú. Ropice. 
 
Usnesení č. 8/23/2012 
Zastupitelstvo schvaluje možnost bezúplatného převedení vodovodního řádu na p.č. 62/1 k.ú. 
Smilovice u Třince, 1912/1 a 1840/6 k.ú. Ropice do majetku obce, za podmínky provedení 
kolaudace realizátorem a předání všech náležitých dokladů.  
Hlasování: pro   6 

 
9. Záměr odprodeje plynárenského zařízení 

Usnesení č. 9/23/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru odprodeje plynárenského zařízení ve vlastnictví 
obce.  
Hlasování: pro   6 

 
10. Opěrná zítka v parčíku v centru obce 

Opěrná zítka u parčíku v centru obce pro odclonění nádob na tříděný odpad byla naceněna spol. TS 
a.s. na 52 128,- Kč. 
 
Usnesení č. 10/23/2012 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k realizaci zítky, a to přímým nákupem hotových dílů,   
montáž bude provedena ve spolupráci se  členy zastupitelstva. 
Hlasování: pro   5 

 proti   0 

 zdržel se  1   (P. Riedel) 

 
11. Provozní doba veřejného osvětlení 

Provozní doba veřejného osvětlení bude upravena od 4 30 do 23 00 hodin. 
 
Usnesení č. 11/23/2012 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí úpravu doby provozu veřejného osvětlení. 
Hlasování: pro  6 
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• Různé  
• Starosta informoval o projektu montáže nové sirény, která bude umístěna na střeše 

Obecního úřadu.  
• Na obec byla doručena e-mailem žádost občanů  o řešení bezpečnosti dopravy přes centrum 

obce. Žádost bude předána na Dopravní inspektorát. 
• Na vodojemu je prováděná oprava oplocení, nátěr střechy a vnitřního prostoru. 
• P. Riedel informoval o stavu vody a přesunutí plováku do pravé komory a nutnosti 

provádění kontroly oproti podpisu do knihy na vodojemu. 
• V Místní knihovně je prováděná revize knihovního fondu. 

 
• Závěr 

 
23. zasedání  bylo ukončeno v 18:30 hodin.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………     ……………………………………… 
         RENÁTA LASOTOVÁ                                    Bc. MIROSLAV  NOGOL 
                ZAPISOVATEL      STAROSTA OBCE 
 
 
 
 
 
………………………………………     ………………………………………         
      JINDŘICH MACKOWSKI     JAN  ONDRACZKA 
      OVĚŘOVATEL ZÁPISU                      OVĚŘOVATEL  ZÁPISU  


