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Zápis a usnesení 

29. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE  

dne  25.3. 2013 v 16 30 hod. 

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

Petr Riedel, Jindřich Mackowski, od 17:30 hod Tomáš Kubala 

OMLUVENÍ: Tomáš Kubala 

ZAMĚSTNANCI ÚŘADU:  Renáta Lasotová 

DALŠÍ  PŘÍTOMNÍ:  Mgr. Dybová, p. Nováková, p. Guznar, p. Tomeczek 

 

Program jednání: 
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola plnění usnesení 

4. Projekt vodovodu „Řeka-Smilovice“ 

5. Dodatek k pracovní smlouvě – fi.INDAPE 

6. Žádost o navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Smilovice 

7. Hospodářský výsledek za rok 2012 ZŠ a MŠ Smilovice 

8. Účetní závěrka příspěvková organizace ZŠ a MŠ rok 2012 

9. Účetní závěrka obec rok 2012 

10. Darovací smlouva – vodovodní řad „Rakovec“ 

11. Žádosti o příspěvky - spolky 

12. Rozpočtové opatření č. 2 

13. Nákup data-projektoru 

 

 

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.  

 

Usnesení č. 1/29/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo program jednání.  

Hlasování: pro    6  

  

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Usnesení č. 2/29/2013 

ZO schválilo  2 ověřovatele zápisu:     Jindřich  Mackowski a Roman Pientok 

Hlasování: pro   6 
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3. Kontrola plnění usnesení 

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 

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, pro realizaci byla podána, žádost na MAS. 

Podat stavební povolení na tělocvičnu – úkol trvá 

Pověřujeme zadání projektu na vzduchotechniku – p. ředitelka informovala, že projekt je zadán -

úkol splněn 

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

trvá, termín realizace do 31.10.2013 

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

Projekt na filtraci pitné vody ve vodojemech – úkol splněn, je řešeno v rámci projektu obce Řeky 

Při hotové pasportizaci zadáváme studii veřejného osvětlení – úkol trvá 

Usnesení č. 6/28/2013 

Pověření starosty k uzavření smlouvy s fi HAMROZI, s.r.o. – úkol splněn, smlouva podepsána 

Usnesení č. 14/28/2013 

Pověření starosty k výběru nejvhodnější firmy pro realizaci žádosti o dotaci  na zateplení OÚ 

z OPŽP – úkol splněn, byla vybrána firma ASA. 

 

Usnesení č. 3/29/2013 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění úkolů. 

Hlasování: pro    6   
 

4. Projekt vodovodu „Řeka-Smilovice“ 

p. Guznar - správce vodovodu, informoval, že smlouvu bude podepisovat zástupce obce Řeky, o 

přípravě smlouvy na projekt rozšíření jímání vody s vybranou firmou. 

p. Tomeczek - starosta obce Řeky,  seznámil zastupitele o  společném projektu vodovodu s obcí 

Řekou, v rámci výběrového řízení již byly realizovány 2 výzvy k podání nabídek pro posílení 

jímání vody. Do výběrového řízení na realizaci se přihlásilo 5 firem, kritériem hodnocení byla 

nejnižší cena  a ekonomická výhodnost, pro realizaci  byla vybrána firma Karasko z Ostravy 

s cenovou nabídkou ve výši 219 tisíc bez DPH. Připravuje se smlouva k podpisu a projekt řeší 

propojení vodovodu Smilovice –Řeka. Harmonogram: koncem října by mohlo být vydáno stavební 

povolení. Moravskoslezský kraj poskytl dotaci na přípravu projektové dokumentace cca 170 tis. Kč. 

Trojstranná dohoda nemůže být podepsána, protože příjemcem dotace je obec Řeka. 

p. Riedel – podporuje užší spolupráci v rámci schválené komise a seznámení pak se závazky 

plynoucími z projektu pro obec Smilovice. 

Zastupitelé by uvítali účast i zástupců obce Smilovice na dalším jednání při řešení projektu. 

 

5. Dodatek k pracovní smlouvě – fi.INDAPE 

Stávající Smlouva o správě obecního vodovodu je z roku 2007, firma Indape připravila dodatek ke 

smlouvě, který je předmětem jednání.  

 

Usnesení č. 5/29/2013 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k uzavření dodatku ke smlouvě s firmou Indape - správcem 
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vodovodu. 

Hlasování: pro    6   

 

Příchod p. Kubala v 17 30 hod 

 

6. Žádost o navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Smilovice 

Mgr. Dybová: Při provedené kontrole školskou inspekcí bylo zjištěno, že výše příspěvku na 

neinvestiční náklady je pouze 13 % a reálný příspěvek by měl být vyšší o 200 tis. Kč, závěry z 

kontroly budou zaslány protokolem. Pro řešení vzduchotechniky ve školní kuchyni byly k podání 

nabídky osloveny 3 firmy, výběrové řízení pro realizaci připraví obec. Další akci k řešení je 

komplexní rekonstrukce WC.  

 

Usnesení č. 6/29/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení příspěvku na provoz Základní školy a Mateřské školy ve 

Smilovicích o 100 000,- Kč a pověřuje místostarostu J.Ondraczku  realizací výběrového řízení na 

rekonstrukci WC. 

Hlasování: pro    7   

 

7. Hospodářský výsledek za rok 2012 ZŠ a MŠ Smilovice 

Mgr. Dybová, ředitelka školy informovala o záporném výsledku hospodaření Základní školy 

a Mateřské školy ve Smilovicích ve výši -73 747,96 Kč tis.  

 

Usnesení č. 7/29/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje výši hospodářského výsledku za rok 2012 u Základní školy 

a Mateřské školy ve Smilovicích a navýšení příspěvku o  73 747,96 Kč tis k pokrytí této ztráty. 

Hlasování: pro    7   

 

8. Účetní závěrka příspěvková organizace ZŠ a MŠ rok 2012 

Usnesení č. 8/29/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské 

školy ve Smilovicích za rok 2012 – dle přílohy. 

Hlasování: pro    7   

 

9. Účetní závěrka obec rok 2012 

Usnesení č. 9/29/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Smilovice za rok 2012 – dle přílohy. 

Hlasování: pro    7   

 

10. Darovací smlouva – vodovodní řad „Rakovec“ 

Usnesení č. 10/29/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu, týkající se darování části vodovodního řádu 

a vodoměrné šachty na pozemcích parc.č. 62/1 v katastrálním území Rakovec,  parc. č. 1912/1 

a parc.č. 1840/6 v katastrálním území Ropice. 

Hlasování: pro    7   

 

11. Žádosti o příspěvky – spolky 

Žádost MK PZKO o příspěvek ve výši 15 000,-Kč u příležitosti výročí 65. založení organizace. 

Žádost spolku včelařů o příspěvek na prevenci léčbu včel ve výši 3 000,- Kč.  

Konto Sáša  u Farního sboru v Komorní Lhotce pro pozůstalé dítě. 

Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník žádá o finanční příspěvek na pobytový tábor 

v Pucku – PL. Cena činí 500 PLN + kapesné.  
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Usnesení č. 11/29/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje tyto dary: 

- MK PZKO  ve výši 15 000,- Kč, 

- ZO Smilovice, svaz včelařů    ve výši  3 000,-Kč, 

- Konto Sáša  ve výši 3 000,- Kč; 

 

dále pak schvaluje finanční příspěvek na pobytový tábor v Pucku pro účastníka s trvalým pobytem 

ve Smilovicích ve výši 2.000,- Kč. 

Hlasování: pro    7   

 

12. Rozpočtové opatření č.2 

Usnesení č. 12/29/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy. 

Hlasování: pro    7   

 

13. Nákup data-projektoru 

Usnesení č. 13/29/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení projektoru XVGA (rozlišení 1024 x 768) cena 10 500,- bez 

DPH, projekční technologie DLP. 

Hlasování: pro    7   

 

 Různé 

- Starosta informoval o úpravách nebytových prostorů, řešení elektrického připojení pro 

místnosti a navýšení nákladů. Pro zařízení interiéru bude připraven návrh projektantem – 

řeší p.Mackowski. 

- Nástěnka v Godulance -  starosta rozhodl, že bude zakoupená tabule pro spolky, dle nabídky 

vlastníka objektu. 

- Závora u TJ: funguje jako zábrana proti hromadění odpadu, podaný návrh p. Mackowským 

na odstranění, starosta: závora bude zvednuta a zajištěná proti samovolnému uzavření, 

následně bude řešeno v rámci stezky kolem vodního toku. 

- Spolek Godula: zástupce za obec J. Ondraczka.  

- Pracovní náplně: pro zabezpečení funkčnosti kulturního zařízení. 

- Vítání občánků – návrh změnu termínu akce od 1.4.do 31.3. 

- Jarní úklid obce. 

- Týdenník Horizont. 

- Setkání obcí mikroregionu – 23.4.2013 v Řece. 

 

- Dotazy občanů k projednání  – „Hovory s občany“  dne 27.2.2013 

 

- kolik peněz bylo za poslední dva volební období investováno do projektů a kolik na jejich realizaci – zveřejnit na 

stránkách (p. Nogová) – bude zpracováno a zveřejněno na internetových stránkách do srpna 2013 

- zprovoznit odkazy na webu – zahradkáři a další složky (p. Suchánek) – jsou funkční 

- zasílat občanům novinky z webu na maily, který si na stránkách zaregistrují – zajistí starosta se správcem 

internetových stránek 

- možnost solit komunikace, sypat štěrkem problémové  úseky (p. Bella, p. Hradil) – zjistíme tuto možnost pro příští 

rok 

- možnost osekat zeleň kolem chodníku v Olšině (není náš majetek)- bude provedeno 

- cesta k Balvarovým a cesta kolem Rybky (nevím kde to je, ale mám to v poznámkách)- až bude v dané lokalitě 

ukončena výstavba,  bude uvažováno o zpevnění komunikace z dotačních titulů 

- dodělat parčík – bude řešeno sponzorsky s firmou Stolařství  Labaj a Mrozek 

- informační tabule i v jiných částech obce (Chwistek) – neuvažujeme s jejich umístěním 
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- referendum kanalizace (Palo) – v současné době je ve fázi žádosti o dotace, abychom splnili podmínky dotace na 

projekt 

- prioritně opravit most (Palo) - bude řešeno formou dotace 

 

 

 Závěr 

 

29. zasedání  bylo ukončeno ve 21.30 hodin.  Další zastupitelstvo je naplánováno na 29.4.2013 

v 16.30 hodin. 

 

 

 

 

 

………………………………………     ……………………………………… 

        RENÁTA  LASOTOVÁ                                 MIROSLAV  NOGOL 

              ZAPISOVATEL      STAROSTA OBCE 

 

 

 

 

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

JINDŘICH MACKOWSKI     ROMAN PIENTOK 
   OVĚŘOVATEL ZÁPISU             OVĚŘOVATEL  ZÁPISU 


