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Zápis a usnesení 

25. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE  

dne  28.11. 2012 v 16 30 hod. 

 
PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol,  Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka,  

Petr Riedel, Tomáš Kubala,  Jindřich Mackowski  

ZAMĚSTNANCI ÚŘADU:  Renáta Lasotová 

DALŠÍ  PŘÍTOMNÍ:  Mgr. Jana Dybová 

 

 

Program jednání: 
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola plnění usnesení 

4. Smlouva úplatná o zřízení věcného břemene p.č. 628/2 – ČEZ, „Smilovice u Jezu“ 

5. Smlouva o zřízení věcného břemene plyn na p.č. 1670/1 – SMP Net, s.r.o. 

6. Smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno elektropřípojka NN na p.č. 1719 – ČEZ 

7. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 (odpad) 

8. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 (psi) 

9. Řád veřejného pohřebiště 

10. Smlouva o nájmu hrobového místa od 1.1.2013 

11. Ceník za dodávku vody pro rok 2013 – kalkulace 

12. Prodej plynovodu ve vlastnictví obce 

13. Zápis o provedené kontrole ve Sdružení obcí povodí Stonávky 

14. Žádost o dotaci – příspěvek  na volejbalový turnaj 

15. Žádost o příspěvek na recitál – ZŠ a MŠ s polským jazykem... 

16. Sponzorský dar – ZŠ a MŠ Smilovice 

17. Projektová dokumentace na výstavbu chodníku. 

18. Rozpočtový výhled 2013-2017 

19. Požadavek o nájem za umístěnou lavičku na zastávce v centru obce 

 

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. Dále pak navrhl rozšíření 

programu o body:  

 Smlouva o zřízení věcného břemene – vedení plynové přípojky p.č. 1640/2 k RD č.43 

 Příprava rozpočtu ZŠ a MŠ Smilovice 

 Návrh na odvolání starosty obce 

 Volba nového starosty obce 

 Návrh na odvolání místostarosty obce. 
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 Volba nového místostarosty obce 

K jednotlivým bodům k rozšíření programu bude hlasováno. 

 

Usnesení č. 1/25/2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a jeho rozšíření o body: 

20. Smlouva o zřízení věcného břemene – vedení plynové přípojky p.č. 1640/2 k RD č.43 

Hlasování: pro   7 

21. Příprava rozpočtu ZŠ a MŠ Smilovice 

Hlasování: pro   7 

22. Návrh na odvolání starosty obce. 

Hlasování: pro   4  J.Ondraczka, R.Pientok, T.Kubala, J.Mackowski   

 zdrželi se 2  M.Nogol, P.Szczuková 

 proti   1 P. Riedel  

 

23. Volba nového starosty obce 

Hlasování: pro  5  J.Ondraczka, R.Pientok, T.Kubala, J.Mackowski, P. Riedel 

 zdrželi se  2  M.Nogol, P.Szczuková 

  

24. Návrh na odvolání místostarosty obce 

Hlasování:pro  4  J.Ondraczka, R.Pientok, T.Kubala, J.Mackowski 

 zdrželi se 2  M.Nogol, P.Szczuková 

 proti   1 P. Riedel 

25. Volba nového místostarosty obce a stanovení odměny 

Hlasování pro  5 J.Ondraczka, R.Pientok, T.Kubala, J.Mackowski, P. Riedel 

 zdrželi se 2  M.Nogol, P.Szczuková  

 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

Zapisovatelem je Renáta Lasotová  zaměstnanec obce.  

 

Usnesení č. 2/25/2012 

ZO schvaluje  2 ověřovatele zápisu: Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski 

Hlasování: pro   7 

 

3. Kontrola plnění usnesení 

Všechna předchozí usnesení do 23. zasedání zastupitelstva byla splněna. 

V rámci 24. zasedání zastupitelstva byl uložen tento úkol k plnění místostarostce,  a to: prověření 

možnosti odvozů odpadu ze Smilovic firmou Nehlsen pouze jedním vozidlem a jeho zvážení. Zjištění 

nákladů na odpad – odstavec Různé.  Místostarostka P. Szczuková seznámila zastupitelstvo s výdaji 

na tříděný a netříděný odpad a možnosti provedení svozu odpadu z celého území obce. 

 

Usnesení č. 3/25/2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje objednávku jednorázového svozu odpadu pro celé území obce 

u fi.Nehlsen. 

Hlasování: pro   7 

 

4. Smlouva úplatná o zřízení věcného břemene p.č. 628/2 – ČEZ, „Smilovice u Jezu“ 
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Zřízení věcného břemene ke stavbě „Smilovice u Jezu, přípojka VN 22 kV, TS“,  kabelové vedení 

k trafostanici na p.č. 628/3 k.ú. Smilovice u Třince, břemeno je vyznačeno geometrickým plánem, 

úplata ve výši 17 550,- Kč. 

 

Usnesení č. 4/25/2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu úplatnou o zřízení věcného břemene č. IV-1-8001562/10, 

„Smilovice u Jezu, přípojka VN 22 kV, TS“ – oprávněný z věcného břemene: ČEZ Distribuce, a.s. 

Hlasování: pro   7 

 

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 plynárenskému 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, úplata ve výši 10 200,- Kč. 

 

Usnesení č. 5/25/2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu úplatnou o zřízení věcného břemene č. 4751/491/1, na 

parcele č. 1670/1, k.ú. Smilovice u Třince, oprávněný SMP Net, s.r.o. 

Hlasování: pro   7 

 

6. Smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno elektropřípojka NN na p.č. 1719 – ČEZ 

Zřízení věcného břemene na p.č.1719 pro elektro-přípojku ke stavě na p.č. 381/3,  obě v k.ú. 

Smilovice u Třince, břemeno bude vyznačeno geometrickým plánem. 

 

Usnesení č. 6/25/2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

a smlouvu o právu provést stavbu na pozemku p.č. 1719 k.ú. Smilovice u Třince, elektropřípojka 

NN pro stavbu RD. 

Hlasování: pro   7 

 

7. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 (odpad) 

Na základě změny legislativy byla provedena úprava vyhlášky o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. 

  

Usnesení č. 7/25/2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. 

Sazby  zůstávají beze změny. 

Hlasování: pro   7 

 

8. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 (psi) 

Na základě změny legislativy byla provedena úprava vyhlášky o místním poplatku ze psů. 

 

Usnesení č. 8/25/2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.3/2012 o místním poplatku ze psů,  

sazby poplatku jsou stanovena na 150,- Kč. 

Hlasování: pro   7 
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9. Řád veřejného pohřebiště 

Řád veřejného pohřebiště na p.č. 1406/2 v k.ú. Smilovice u Třince je vypracovaný v souladu  se 

zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, 

souhlas s vydáním tohoto řádu uděluje Krajský úřad, jako orgán příslušný dle ustanovení § 18. 

 

Usnesení č. 9/25/2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje Řád veřejného pohřebiště ve znění odsouhlaseném Krajským úřadu 

Moravskoslezského kraje.  

Hlasování: pro   7 

 

10. Smlouva o nájmu hrobového místa od 1.1.2013 

Zastupitelstvo obce projednalo nový návrh smluv o nájmu hrobového místa. Cena za nájem 

hrobového místa se skládá z nájemného a ze služeb spojených s nájmem. Cena za nájemné je 

stanovena v souladu s Výměrem MF ČR Č. 01/2012 ze dne 28.listopadu 2011. Cena za služby je 

kalkulována dle skutečných nákladů za služby spojené s nájmem hrobového místa. 

 

Usnesení č. 10/25/2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy o nájmu hrobového místa a ceník veřejného pohřebiště 

dle přílohy. 

Hlasování: pro   7 

 

11. Ceník za dodávku vody pro rok 2013 – kalkulace 

Cena vodného na období 1.12.2012 – 30.11.2013  zůstává ve výši předchozího roku. 

 

Usnesení č. 11/25/2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje ceník dle přílohy. 

Hlasování: pro   7 

 

12. Prodej plynovodu ve vlastnictví obce 

Záměr prodeje plynovodu byl vyvěšen na úřední desce od 5.11.2012 do 26.11.2012 a datovou 

schránkou byl doručen plynárenským společnostem. Dle  Čl. IV smluv o nájmu plynárenských 

a plynových zařízení byl plynovod nabídnut  k odkoupení nájemci: Severomoravské plynárenské, 

a.s., IČO 27768961.  

 

Usnesení č. 12/25/2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu 1312000525/169541, o prodeji plynárenského 

zařízení včetně všech součástí a příslušenství, které je ve vlastnictví obce, ze cenu 2 525 000,- Kč 

s DPH. Kupující je SMP Net, s.r.o., IČO 27768961. 

Hlasování: pro   7 

 

13. Zápis o provedené kontrole ve Sdružení obcí povodí Stonávky 

 

Usnesení č. 13/25/2012 

Zastupitelstvo obce  bere na vědomí „Zápis o provedené kontrole plnění usnesení sněmu starostů  

Sdružení obcí povodí Stonávky a hospodaření Sdružení obcí povodí Stonávky“ ze dne 8.10.2012. 

Hlasování: pro   7 
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14. Žádost o dotaci – příspěvek  na volejbalový turnaj 

Žádost občana M. Eschnera o dotaci nebo  příspěvek na volejbalový turnaj za účelem pořízení cen 

nebo úhradu sportovní haly. 

 

Usnesení č. 14/25/2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje M. Eschnerovi dar ve výši 1 500,- Kč. 

 

Hlasování: pro  5 M.Nogol, P.Szczuková, T.Kubala, J.Mackowski, R.Pientok 

 zdržel se 1 J.Ondraczka 

 proti 1 P.Riedel 

 

15. Žádost o příspěvek na recitál – ZŠ a MŠ s polským jazykem... 

Prosba o finanční podporu na XI.finále recitační soutěže Jana Kubisze dne 14.12.2012, pořadatelem 

je škola s polským vyučovacím jazykem – Hnojník. 

 

Usnesení č. 15/25/2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje dar ve výši 300,- Kč. 

Hlasování: pro  7  

 

16. Sponzorský dar – ZŠ a MŠ Smilovice 

Usnesení č. 16/25/2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí sponzorského daru na nákup učebních pomůcek a potřeb pro 

MŠ a ZŠ od KRPŠ při MŠ a ZŠ Smilovice ve výši 36 000,- Kč 

Hlasování: pro   7 

 

17. Projektová dokumentace na výstavbu chodníku. 

Usnesení č. 17/25/2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení výběrového řízení  na pořízení projektové dokumentace na 

chodník v centru obce. 

Hlasování: pro   7 

 

18. Rozpočtový výhled 2013-2017 

Rozpočtový výhled byl upraven dle předpokladu nového rozpočtového určení daní. 

 

Usnesení č. 18/25/2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na období 2013-2017 dle přílohy. 

Hlasování: pro   7 

 

19. Požadavek o nájem za umístěnou lavičku na zastávce v centru obce 

Ústní žádost p. Krále o zaplacení nájemného za umístěnou lavičku na zastávce v centru obce, jak 

uvedl na bývalém pozemku v jeho vlastnictví. 

 

Usnesení č. 19/25/2012 

Zastupitelstvo obce neschvaluje požadavek o nájemném za umístění lavičky na autobusové zastávce 

v centru obce. 
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Hlasování: proti  6 M.Nogol, P.Szczuková, T.Kubala, J.Mackowski, R.Pientok, P.Riedel 

 zdržel se 1 J.Ondraczka 

 

20. Smlouva o zřízení věcného břemene – vedení plynové přípojky p.č. 1640/2 k RD č.43 

Žádost p. Chorovského o schválení smlouvy za účelem umístění plynové přípojky. Věcné břemeno 

v délce 5,69 m je vyznačeno geometrickým plánem. 

 

Usnesení č. 20/25/2012 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene, parc. č. 1640/2 k.ú. Smilovice u 

Třince, vedení plynové přípojky PE 100 DN 32 k RD Smilovice č. 43.  

Hlasování: pro   7 

 

21. Příprava rozpočty ZŠ a MŠ Smilovice 

 

Ředitelka školy informovala o nákladech na údržbu školy. V rámci oprav je nutné řešit ventilaci ve 

školní jídelně a výměnu záchodů. Na řešení situace se bude podílet investiční výbor a  starosta obce. 

 

Usnesení č. 21/25/2012  

Zastupitelstvo obce uložilo úkol starostovi, provést výběrové řízení na dodavatele energií pro obec 

a školu. 

Hlasování: pro   7 

 

22. Návrh na odvolání starosty obce 

Starosta obce požádal zastupitelstvo  o vyslovení důvěry v souvislosti s výkonem své funkce. 

Zastupitelé konstatovali, že o vyslovení důvěry hlasovat nelze. M.Nogol podal návrh na své 

odvolání z funkce  starosty obce. 

 

Usnesení č. 22/25/2012 

Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh starosty na odvolání ze své funkce. 

 

Hlasování: proti  5 R.Pientok, J.Mackowski, P.Riedel, J. Ondraczka, P.Szczuková  

 zdrželi se 2 T.Kubala, M.Nogol 

 

23. Volba nového starosty obce 

Tento bod programu nebyl projednáván. 

 

24. Návrh na odvolání místostarosty obce. 

Starosta obce požádal zastupitelstvo  o vyslovení důvěry v souvislosti s výkonem  funkce 

místostarostky. Vzhledem tomu, že nelze hlasovat o důvěře, bude  hlasováno o odvolání nebo 

neodvolání  z funkce místostarostky P.Szczukové. 

 

Usnesení č. 24/25/2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje odvolání P.Szczukové z funkce místostarostky. 

Hlasování: pro   4  T.Kubala, J.Ondraczka, R.Pientok, J.Mackowski  

 zdrželi se 2 M.Nogol, P.Szczuková 

 proti   1 P.Riedel  
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25. Volba nového místostarosty obce a stanovení odměny 

Zastupitel R.Pientok podal  návrh na zvolení do funkce místostarosty  p. J.Ondraczku. 

 

Usnesení č. 25a/25/2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje J.Ondraczku do funkce místostarosty obce. 

 

Hlasování: pro   4  T.Kubala, P.Riedel, R.Mackowski, R.Pientok  

 zdrželi se 3 M.Nogol, J.Ondraczka, P.Szczuková 

Usnesení č. 25b/25/2012 

Zastupitelstvo schvaluje měsíční odměnu místostarosty od dne 29.11.2012 ve výši 13.000,- Kč 

Hlasování: pro      6   

         zdržel se   1  Jan Ondraczka 

 

 

 Různé  

Na program příštího jednání zařadit rozdělení prací a změnu členství ve výborech, v úterý 

4.12.2012 se bude konat schůzka k investicím na rok 2013 

 Závěr 

 

25. zasedání  bylo ukončeno v 22:30 hodin.  Další zastupitelstvo je naplánováno na 17.12.2012  

v 16.30 hodin. 

 

 

 

 

 

………………………………………     ……………………………………… 

         RENÁTA LASOTOVÁ                                       MIROSLAV  NOGOL 

                ZAPISOVATEL      STAROSTA OBCE 

 

 

 

 

………………………………………     ………………………………………         

            TOMÁŠ KUBALA                    JINDŘICH MACKOWSKI                

OVĚŘOVATEL ZÁPISU                                  OVĚŘOVATEL  ZÁPISU 


