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Zápis a usnesení 
27. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE  
dne  21.1. 2013 v 16 30 hod. 

 
PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol,  Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka,  
Petr Riedel, Tomáš Kubala,  Jindřich Mackowski  
OMLUVENÍ:  P. SZCZUKOVÁ od 21:20 hod 
ZAM ĚSTNANCI ÚŘADU:  Renáta Lasotová 
DALŠÍ  PŘÍTOMNÍ:   ing. Petr Funiok 

 

Program jednání: 
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola plnění usnesení 
4. Smlouva VEOLIA zajištění dopravní obslužnosti 
5. Žádosti o příspěvky na rok 2013 
6. Pronájem nebytových prostor v majetku obce 
7. Rozpočtové opatření č. 1 
8. Příprava žádostí o dotace MAS 
 
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 tyto body:  
 

− Žádosti spolků o bezplatný pronájem sálu 
− Smlouva o provedení stavby – p.č. 1640/1 
− Žádost o schválení bezplatného používání WC 
− Smlouva o zřízení věcného břemene č. FM/77/e/2012/Koc 
− Zveřejňování zápisů a usnesení 
−    Žádost o podání dotace z rámci přeshraniční spolupráce ČR-SR 

 
Usnesení č. 1/27/2013 
Zastupitelstvo obce schválilo  program jednání a jeho rozšíření o tyto body: 

9. Žádosti spolků o bezplatný pronájem sálu 
10. Smlouva o provedení stavby – p.č. 1640/1 
11. Žádost o schválení bezplatného používání WC 
12. Smlouva o zřízení věcného břemene č. FM/77/e/2012/Koc 
13. Zveřejňování zápisů a usnesení 
14. Žádost o podání dotace z rámci přeshraniční spolupráce ČR-SR 
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Hlasování: pro    6 p. Szczuková, J. Mackowski, R. Pientok, J. Ondraczka, P. Riedel, M. Nogol 
 zdržel se 1 T. Kubala,   
  

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 
Zapisovatelem je  Renáta Lasotová zaměstnanec obce.  
 
Usnesení č. 2/27/2012 
ZO schválilo   2 ověřovatele zápisu:  Roman Pientok, Jindřich Mackowski 
Hlasování: pro   7 

 
3. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 3/27/2013 
Kontrola plnění usnesení byla odložena. 
Hlasování: pro    6 p. Szczuková, J. Mackowski, R. Pientok, J. Ondraczka, P. Riedel, M. Nogol 
 zdržel se 1 T. Kubala,   
 

4. Smlouva VEOLIA zajištění dopravní obslužnosti 
Dodatek č.1 ke Smlouvě o veřejných službách, poskytnutí kompenzace za veřejné služby, na dobu 
určitou. Prokazatelná ztráta spol. Veolia Transport Morava a.s. za zajištění dopravní obslužnosti nad 
rámec dopravní obslužnosti kraje pro rok 2013 je vyčíslena ve výši 55 620,- Kč..  
 
Usnesení č. 4/27/2013 
Zastupitelé schválili Dodatek č.1 ke Smlouvě o veřejných službách, poskytnutí kompenzace za 
veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty ve výši 55 620,- Kč, vzniklé v důsledku zajišťování 
ostatní dopravní obslužnosti.  
Hlasování: pro    6 P. Szczuková, J. Mackowski, R. Pientok, J. Ondraczka, P. Riedel, M. Nogol 
 zdržel se 1 T. Kubala  
 
 

5. Žádosti o příspěvky na rok 2013 
Usnesení č. 5a/27/2013 
Zastupitelstvo obce schválilo  příspěvek pro TJ Smilovice o.s. ve výši 300 tis.Kč, poskytnutí 
příspěvku čtvrtletně a na základě smlouvy. 
Hlasování: pro    5 J. Mackowski, R. Pientok, J. Ondraczka, M. Nogol, T.Kubala 
 proti  1 P.Riedel 
 zdržel se 1 P.Szczuková 
  
Usnesení č. 5b/27/2013 
Zastupitelstvo obce schválilo  členství J.Ondraczky v revizní komisi TJ Smilovice o.s.  
Hlasování: pro    7 
 
Usnesení č. 5c/27/2013 
Zastupitelstvo obce schválilo  příspěvek pro Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka ve výši 
10 000,-Kč/uživatel, na dofinancování nákladů na provoz. Zajištění sociální péče pro p.Kotajného 
a p. Kubalovou.  
Hlasování: pro    7 
 
Usnesení č. 5d/27/2013 
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Zastupitelstvo obce schválilo  dary pro: 
� ZŠ a MŠ Smilovice na zajištění plaveckého výcviku 150,-/žák, 
� Klub rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Smilovice ve výši  5 000,-Kč, 
� Český zahrádkářský svaz, základní organizace ve výši  6 000,-Kč, 
� Křesťanské společenství – KS-SCH  ve výši 18 000,-Kč, 
� Svaz tělesně postižení, místní organizace ve výši  2 000,-Kč, 
� Klub důchodců Střítež, ve výši 3 000,-Kč, 
� Římskokatolická farnost Střítež u Českého Těšína ve výši  3 000,-Kč. 

Hlasování: pro    7 
 
Usnesení č. 5e/27/2013 
Zastupitelstvo obce schválilo  dar na pořádání volejbalového turnaje konaného pod záštitou obce, 
k akci je nutná propagace, organizátor Eschner M.  
Hlasování: pro    7 
 

6. Pronájem nebytových prostor v majetku obce 
Záměr obce o pronájmu nebytových prostorů byl vyvěšen na úřední desce od 4.1.2013 do 
21.1.2013. Celková plocha k pronájmu činí 24,7 m2. Nebytové prostory se nacházení v přízemí 
budovy č. 13, p.č. 35/1 k.ú. Smilovice u Třince u vchodu do knihovny.   Byla podána jedna žádost 
o pronájem za účelem provozování kadeřnictví, kde je nabízeno nájemné ve výši 20,-Kč/m2 /měsíc 
a souhlas s případným složením jistoty a nutnost provedení stavebních úprav. 
 
Usnesení č. 6/27/2013 
Zastupitelstvo obce schválilo  pronájem nebytových prostorů budovy č. 13, p.č. 35/1 k.ú. Smilovice 
u Třince o celkové ploše 24,7 m2, fyzické osobě podnikající IČ 73265012 - p. Wantulokové, 
podmínky nájmu a smlouva bude schválena na příštím zasedání. 
Hlasování: pro    7 
 

7. Rozpočtové opatření č. 1 
Usnesení č. 7/27/2013 
Zastupitelstvo obce schválilo  rozpočtové opatření č.1 dle přílohy. 
Hlasování: pro    7 
 

8. Příprava žádostí o dotace MAS 
Společenský sál obce Smilovice se nachází v havarijním stavu, protéká strop nad pódiem a je 
napaden plísnění, tato situace je nevhodná pro setkávající se zde osoby, zejména děti. Dále je nutno 
řešit nevyhovující stav na záchodech v přístavbě, kde dochází k opadávaní stropu. 
 
Usnesení č. 8/27/2013 
Zastupitelstvo obce schválilo  podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova prostřednictvím 
MAS Pobeskydí na „Rekonstrukci kulturního a společenského zařízení obce Smilovice“ 
Hlasování: pro    7 
 

9. Žádosti spolků o bezplatný pronájem sálu 
Obci byly doručeny žádosti neziskových organizací o bezplatný pronájem sálu, za účelem  pořádání 
kulturních akcí, společných setkání, schůzí a dalších akcí. 
  
Usnesení č. 9/27/2013 
Zastupitelstvo obce schválilo  pro rok 2013 bezplatný pronájem kulturního zařízení a režijní 
náklady pro spolky v obci ve výši 4 000,-. Úklidy prostorů zajišťují spolky samy. 
Hlasování: pro    7 
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10. Smlouva o provedení stavby – p.č. 1640/1 
Smlouva o právu provedení stavby, na pozemku ve vlastnictví obce MK p.č.1640/1,  pro vedení 
přípojky vody pro novostavby rodinných domků na pozemku p.č. 1017/3, obě parcely v k.ú. 
Smilovice u Třince, stavebník p. Lipowczan. 
 
Usnesení č. 10/27/2013 
Zastupitelstvo obce schválilo  Smlouvu o právu provedení stavby na pozemku ve vlastnictví obce 
MK p.č.1640/1, za účelem vedení přípojky vody pro novostavby rodinných domků na pozemku 
p.č. 1017/3, obě parcely v k.ú. Smilovice u Třince. 
Hlasování: pro    7 
 

11. Žádost o schválení bezplatného používání WC 
 
Usnesení č. 11/27/2013 
Hlasování o schválení žádosti. 
Hlasování: proti    6  P. Szczuková, T.Kubala, R. Pientok, J. Ondraczka, P. Riedel, M. Nogol 
 zdržel se    1  J.Mackowski 
Zastupitelstvo obce neschválilo  žádost právnické osoby HOBBY CHOV s.r.o. o bezplatného 
používání WC. 
 

12. Smlouva o zřízení věcného břemene č. FM/77/e/2012/Koc 
Smlouva o zřízení věcného břemene k vedení vodovodu na p.č 1696/2 k.ú. Smilovice u Třince 
(ostatní plocha a silnice)  
 
Usnesení č. 12/27/2013 
Zastupitelstvo obce schválilo  smlouvu č. FM/77/e/2012/Koc o zřízení věcného břemene pro vedení 
vodovodu  realizovaného v rámci  „Rozšíření vodovodních řádů obce Smilovice“ p.č.1696/2 k.ú. 
Smilovice u Třince. 
Hlasování: pro    7 
 

13. Zveřejňování zápisů a usnesení 
Usnesení č. 13/27/2013 
Zastupitelstvo obce schválilo  zveřejňování zápisů a usnesení na webových stránkách obce v plném 
znění od 1.zasedání tohoto volebního období. 
Hlasování: pro    7 
 
Odchod p.Szczuková ve 21:20 hod 
 

14. Žádost o podání dotace v rámci přeshraniční spolupráce 
V rámci přeshraniční  spolupráce s obcí Kamenná Poruba (Sk) je možná příprava projektu na 
vybudování  cyklotrasy. Celkové náklady na projekt českého partnera jsou  24 549,79 EUR. 
 
Usnesení č. 14/27/2013 
Zastupitelstvo obce schválilo  podání žádosti v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 
SR-ČR 2007– 2013,  za účelem realizace projektu „Vytvárame podmienky pre rozvoj turizmu“, 
který je v souladu s platným územním plánem obce a platným Programem rozvoje obce, dále pak 
schvaluje realizaci projektu po schválení žádosti NFP, a financování projektu ve výši 10 % 
z celkových oprávněných výdajů na projekt  tj.  2 454,99 EUR. 
Hlasování: pro    6 
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• Různé  
 
- hovory s občany dne 27.2.2013 
- informace k dotacím na zateplení, energetickému auditu a energetickému štítku podal ing.Funiok 
- pracovní skupina pro zajištění Dne obce: J.Mackowski, J. Ondraczka, T.Kubala, M.Nogol, 
P.Szczuková, R.Lasotová 
- příprava žádosti na cyklostezku 
- informace o Akceptaci žádosti na Kanalizaci a ČOV 
- seznam akcí na rok 2013 bude zveřejněn na webových stránkách obce 
- smlouva na prodej plynu byla doručena na obec 
 

• Závěr 
 
27. zasedání  bylo ukončeno ve 22 30 hodin.  Další zastupitelstvo je naplánováno na 25.2.2013 
v 16.30 hodin. 
 
 
 
 
 
 
………………………………………     ……………………………………… 
        RENÁTA LASOTOVÁ                                MIROSLAV  NOGOL 
                ZAPISOVATEL      STAROSTA OBCE 
 
 
 
 
 
 
………………………………………     ………………………………………         
        ROMAN  PIENTOK             JINDŘICH  MACKOWSKI 
     OVĚŘOVATEL ZÁPISU      OVĚŘOVATEL  ZÁPISU 


