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Zápis a usnesení 

28. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE  

dne  25.2. 2013 v 16 30 hod. 

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

Petr Riedel, Jindřich Mackowski  

OMLUVENÍ: Tomáš Kubala 

ZAMĚSTNANCI ÚŘADU:  Jana Swaczynová 

DALŠÍ  PŘÍTOMNÍ:   
 

Program jednání: 
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola plnění usnesení 

4. Internetové připojení pro obec a  knihovnu 

5. Žádost k pozemku p.č. 278/1 k.ú. Smilovice u Třince 

6. Výběrové řízení - úprava nebytových prostor Smilovice 13 

 

 

Jednání: 

 
1. Zahájení a schválení programu jednání 

Zasedání zahájil starosta Miroslav Nogol a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno, počet 

přítomných zastupitelů je 6  a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starosta navrhl rozšíření programu 

o tyto body:  

 

 Žádost o dotaci na zateplení OÚ z OPŽP 

 

Usnesení č. 1/28/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo program jednání a jeho rozšíření o tento bod: 

7. Žádost o dotaci na zateplení OÚ z OPŽP 

Hlasování: pro    6  

  

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

Zapisovatelem je  Jana Swaczynová zaměstnanec obce.  

 

Usnesení č. 2/27/2012 

ZO schválilo  2 ověřovatele zápisu:  Petr Riedel, Petra Szczuková 

Hlasování: pro   6 
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3. Kontrola plnění usnesení 

ZO bylo seznámeno s plněním úkolů: 
 

25. ZO – 28.11. 2012  

Usnesení č. 17/25/2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení výběrového řízení na pořízení projektové dokumentace na chodník v centru 

obce – úkol trvá 

Usnesení č. 21/25/2012  

Zastupitelstvo obce uložilo úkol starostovi, provést výběrové řízení na dodavatele energií pro obec a školu – úkol trvá 

26. ZO – 17.12. 2012  

Usnesení č. 3/26/2012 

Starosta má za úkol zadat nacenění střechy a zateplení budovy s výměnou oken dle nulového 

rozpočtu. (konkrétní nacenění dle rozpočtu) – úkol trvá 

Podat stavební povolení na tělocvičnu – úkol trvá 

Pověřujeme zadání projektu na vzduchotechniku – úkol trvá 

Vyhlásit výběrové řízení na hřbitov – parkoviště, chodník na hřbitově (bez urnové stěny) – úkol trvá 

Projekt na chodník a projekt na cyklostezsku (i v katastru Guty) – úkol trvá 

Projekt na filtraci pitné vody ve vodojemech – úkol trvá 

Při hotové pasportizaci zadáváme studii veřejného osvětlení – úkol trvá 

 

Usnesení č. 3/28/2013 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí plnění úkolů podané předsedou výboru dle zápisu kontrolního 

výboru ze dne 31.12.2012 a 25.2.2013.  

Hlasování: pro    6   

 

4. Internetové připojení pro obec a  knihovnu 

Za účelem realizace internetového připojení pro obec a knihovnu byly osloveny 3 firmy, které 

podaly nabídky: 1) Jan Chlebek, 2) Pavel Jochim a 3) Byrtusová Marcela. Nabídky byly hodnoceny 

25% cena, 25% zajištění správy PC, 25% rychlost připojení a 25% garantované doba zajištění 

poruchy. Realizace služeb a technické parametry budou vymezeny ve smlouvě, kontrolou je 

pověřen p. Riedel. 

 

Usnesení č. 4/28/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje výběr poskytovatele vysokorychlostního internetu pro obec 

a knihovnu s možností umístění vysílače na budově Smilovice č.13 pro poskytování připojení 

dalším odběratelům a veřejnosti - FO Jan Chlebek.  

Hlasování: pro    5  

 zdržel se 1 P. Szczuková  
 

5. Žádost k pozemku p.č. 278/1 k.ú. Smilovice u Třince 

Na základě podané žádosti p. Kufy k dořešení výměr par. č. 278/1 k.ú. Smilovice u Třince, který 

byl prodán v roce 2012 o výměře 4 591m
2,

 probíhá už jednání s Pozemkovým úřadem. 

Obec prodala pozemek v průběhu pozemkové úpravy k.ú. Smilovice u Třince a nově navrženými 

úpravami se má výměra pozemku snížit o 118m
2
. Žadatel navrhuje vrácení částky za danou výměru 

nebo náhradu v podobě jiného pozemku. 

 

Usnesení č. 5/28/2013 

Pozemkové úpravy týkající se par. č. 278/1 k.ú. Smilovice u Třince doposud nenabyly právní moci, 

tudíž nebyly v době prodeje v platnosti a tedy ani nová výměra nemohla být zohledněna při prodeji. 

Zastupitelstvo obce neschvaluje uzavření dodatku ke Kupní smlouvě, v době prodeje byl záznam na 

LV o probíhajících pozemkových úpravách a kupující měl tedy možnost se s průběhem úprav 

seznámit.  

Hlasování: pro 6 
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6. Výběrové řízení - úprava nebytových prostor Smilovice 13 

Za účelem úpravy nebytových prostorů ve staré budově OÚ bylo provedeno výběrové řízení. 

Nabídky zpracovaly 3 firmy – 1) STASEKO PLUS, s.r.o. 2) HAMROZI, s.r.o. a 3) Babjarčík s.r.o. 

Dle stanoveného kritéria, nejnižší cenové nabídky, byla výběrovou komisi k realizaci doporučená 

firma HAMROZI.  

 

Usnesení č. 6/28/2013  

Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci úprav nebytových prostorů v budově obecního úřadu, 

Smilovice 13, dle nabídky firmy HAMROZI, s.r.o. v částce s DPH 280.587,-- Kč a pověřuje 

starostu k uzavření smlouvy. 

Hlasování: pro          5  

 zdržel se 1 P. Riedel 
 

7. Žádost o dotaci na zateplení OÚ z OPŽP 

Pro podání žádosti na snížení energetické náročnosti budov je vyhlášená 44. výzva OPŽP. Ke 

zpracování a podání žádosti o dotaci na zateplení budovy Smilovice 13 byly doručeny na obec 

cenové nabídky i s návrhem na vypracování Energetického auditu. 

 

Usnesení č. 14/28/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na zateplení budovy Smilovice 13 a pověřuje starostu 

výběrem nejvhodnější firmy. 

Hlasování: pro    6 

 

 Různé  

 

16.3.2013 – badmintonový turnaj 

- nové plastové chrániče 

- záchody ve škole – připraví se návrh řešení záchodů ve škole (oprava nebo rekonstrukce dle 

projektu) 

- vodovod únik – velké odpouštění vody na koncovkách 

- hovory s občany dne 27.2.2013 

 

 Závěr 

 

28. zasedání  bylo ukončeno ve 19.30 hodin.  Další zastupitelstvo je naplánováno na 25.3.2013 

v 16.30 hodin. 

 

 

 

 

………………………………………     ……………………………………… 

        JANA SWACZYNOVÁ                                 MIROSLAV  NOGOL 

              ZAPISOVATEL      STAROSTA OBCE 

 

 

 

 

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

             PETR RIEDEL       PETRA SZCZUKOVÁ 

     OVĚŘOVATEL ZÁPISU      OVĚŘOVATEL  ZÁPISU 


