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Zápis a usnesení 

30. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE  

dne  29.4. 2013 v 16 30 hod. 
 

 

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

Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala od. 16 45 hod. 

 

OMLUVENÍ:  
ZAMĚSTNANCI ÚŘADU:  Jana Swaczynová 

DALŠÍ  PŘÍTOMNÍ: Andrzej Wantulok, Kateřina Wantuloková 
 

Program jednání: 
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola plnění usnesení 

4. Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2012 

5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK- „Pomník padlých v I.sv. válce“  

6. Informace k novému poskytovateli energií 

7. Náklady na úpravu nebytových prostor - kadeřnictví 

8. Smlouva o pronájmu nebytových prostorů – kadeřnictví 

9. Náklady na  úpravu nebytových prostoru -  místnost pro spolky 

10. Podání žádosti o dotaci – MAS úpravy hřbitova 

11. Informace o plnění rozpočtu k 31.3.2013 

12. Rozpočtové opatření č. 3/2013 

 

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:  

 Krizový štáb obce 

 Smlouva o smlouvě budoucí ČEZ, par. č. 1729/2 k.ú. Smilovice u Třince 

 Smlouva o dílo – zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na akci „Zateplení 

budovy Obecního úřadu ve Smilovicích“ - ASA expert a. s. 

 Žádost o povolení výjimky z počtu žáků pro školku -  ZŠ a MŠ Smilovice 

 

Usnesení č. 1/30/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo změnu v pořadí program jednání a jeho rozšíření: 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
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3. Náklady na úpravu nebytových prostor - kadeřnictví 

4. Smlouva o pronájmu nebytových prostorů – kadeřnictví 

5. Kontrola plnění usnesení 

6. Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2012 

7. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK- „Pomník padlých v I.sv. válce“  

8. Informace k novému poskytovateli energií 

9. Náklady na  úpravu nebytových prostoru -  místnost pro spolky 

10. Podání žádosti o dotaci – MAS úpravy hřbitova 

11. Informace o plnění rozpočtu k 31.3.2013 

12. Rozpočtové opatření č. 3 

13. Krizový štáb obce 

14. Smlouva o smlouvě budoucí ČEZ, par. č. 1729/2 k.ú. Smilovice u Třince 

15. Smlouva o dílo – zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na akci 

„Zateplení budovy Obecního úřadu ve Smilovicích“ - ASA expert a. s. 

16. Žádost o povolení výjimky z počtu žáků pro školku -  ZŠ a MŠ Smilovice 

17. Věcné břemeno s panem Riedlem  

18. Seznámení s výsledky výběrového řízení na nebytové prostory s místnosti pro spolky 

Hlasování: pro    6  

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

Zapisovatelem je Jana Swaczynová zaměstnanec obce.  

Usnesení č. 2/30/2012 

ZO schválilo 2 ověřovatele zápisu: Petr Riedel, Petra Szczuková 

Hlasování: pro   6 

 

3. Náklady na úpravu nebytových prostor – kadeřnictví 

Paní Kateřina Wantuloková provedla stavební a technické úpravy nebytových prostor – kadeřnictví 

na vlastní náklady s požadavkem finanční spoluúčasti pronajímatele ve výši 48.342,-- Kč. Jedná se 

o stavební úpravy – elektroinstalace, minerální podhled , akumulační kamna a úprava stěn a podlah. 

 

Usnesení č. 3/30/2013  

Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu nákladů na úpravu nebytových prostor (kadeřnictví) ve výši 

40.000,-- Kč. 

Hlasování: pro          6 

  

4. Smlouva o pronájmu nebytových prostorů – kadeřnictví 

Nájemní smlouva nebytových prostorů budovy č. 13, p.č. 35/1 k.ú. Smilovice u Třince o celkové 

ploše 22,9 m
2
, skládají se z místnosti č. 1 o rozměrech (18,6 m

2
) a z místnosti č. 3 sklad o 

rozměrech (4,3 m
2
), kdy měsíční nájemné činí 458,- Kč  

Usnesení č. 4/30/2013  

Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu nebytových prostor – kadeřnictví, kde měsíční 

nájemné činí 458,- Kč. 

Hlasování: pro          6  

  

Příchod T. Kubaly 16.45 hod. 

 

5. Kontrola plnění usnesení 

ZO bylo seznámeno s plněním úkolů: 
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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 splněn, pro realizaci byla podána, žádost na 

MAS. 

Podat stavební povolení na tělocvičnu – úkol trvá 

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   

Při hotové pasportizaci zadáváme studii veřejného osvětlení – úkol trvá 

Usnesení č. 5/29/2013 

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

vodovodu. – úkol trvá 

 

Usnesení č. 5/30/2013 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění úkolů. 

Hlasování: pro    7   

 

6. Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2012 

Návrh Závěrečného účtu obce a Zpráva o výsledku hospodaření byla zveřejněna na úřední desce 

obce od 10.4 2013, a včetně všech příloh bylo zveřejněna i dálkovým přístupem. Zastupitelstvo 

bylo seznámeno s návrhem i jeho přílohami. 

 

Usnesení č. 6/30/2013 

Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce Smilovice za rok 2012 a Zprávou o výsledku 

přezkoumání hospodaření a souhlasí s celoročním hospodařením, a to s výhradami. Dále přijímá 

potřebná opatření k nápravě chyb a nedostatků dle přílohy. 

Hlasování: pro    7   

 

7. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK- „Pomník padlých v I.sv. válce“  

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje, poskytnutí účelové neinvestiční dotace určenou na úhradu výdajů na zabezpečení péče o 

válečné hroby v Moravskoslezském kraji ve výši 40.000,-- Kč. Neinvestiční dotace je poskytnuta na 

výdaje související s akcí „Pomník padlých - Smilovice“ vztahující se k událostem 1. světové války, 

evidenční číslo válečného hrobu CZE-8121-21916, v katastrálním území Smilovice u Třince. Jedná 

se o válečný hrob bez fyzických ostatků obětí válek, jehož vlastníkem je obec Smilovice  

 

Usnesení č. 7/30/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje na akci „Pomník padlých v I.sv. válce“. 

Hlasování: pro 7 
 

8. Informace k novému poskytovateli energií 

Obec obdržela nabídku fi. Energie pod kontrolou, o provádění výběrových řízení na dodavatele 
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energie. Obec v tomto roce, dle analýzy nákladů nemusí provádět změnu dodavatele. Pro další rok 

bude provedena nová poptávku na energii. 

 

Usnesení č. 8/30/2013  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o porovnání nákladů na elektrickou energii. 

Hlasování: pro          7  

 

9. Náklady na úpravu nebytových prostoru - místnost pro spolky 

Usnesení č. 9/30/2013  

Zastupitelstvo obce schvaluje odložení projednání nákladů na úpravu nebytových prostor na příští 

ZO. 

Hlasování: pro          7 

 

10. Podání žádosti o dotaci – MAS úpravy hřbitova 

Podání žádost o dotaci na „Revitalizaci obecního hřbitova“ z dotačního programu MAS Pobeskydí.  

 

Usnesení č. 10/30/2013  

Zastupitelstvo obce schvaluje podáním žádosti o dotaci na „Revitalizaci obecního hřbitova“ 

Hlasování: pro          7  

 

11. Informace o plnění rozpočtu k 31.3.2013 

Usnesení č. 11/30/2013  

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí plnění rozpočtu k 31.3.2013 

Hlasování: pro          7  

 

12. Rozpočtové opatření č. 3/2013 

Usnesení č. 12/30/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013 dle přílohy. 

Hlasování: pro  7 
 

13. Krizový štáb 

Usnesení č. 13/30/2013 

ZO vzalo na vědomí informaci o připravenosti obce na krizové situace a složení krizového štábu. 

Hlasování: pro  7 
 

14. Smlouva o smlouvě budoucí ČEZ, par. č. 1729/2 k.ú. Smilovice u Třince 

Smlouva o smlouvě budoucí na par. č. 1729/2 k.ú. Smilovice u Třince o zřízení věcného břemene a 

právu provést stavbu a to v souvislosti s rozšířením distribuční sítě, konkrétně nové zemní kabelové 

vedení nízkého napětí, které povede přes dotčený pozemek v délce cca 1 metru a bude svedeno ze 

stávajícího sloupu. Tato stavba se buduje z důvodu připojení pro rodinné domy „Smilovice, 

Kufa,Szczuka, Suchánek kNN“, IV-12-8008259“,  

 

Usnesení č. 14/30/2013 

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

se společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku par.č. 1729/2 k.ú. Smilovice u Třince a práva 

provést stavbu. 

Hlasování: pro  7 

 

15. Smlouva o dílo – zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na akci 

„Zateplení budovy Obecního úřadu ve Smilovicích“ - ASA expert a. s. 
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Zastupitelům byl předložen návrh Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby na akci „Zateplení budovy Obecního úřadu ve Smilovicích“  

 

Usnesení č. 15/30/2013 

ZO schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na 

akci „Zateplení budovy Obecního úřadu ve Smilovicích“ s firmou ASA expert a. s.  

Hlasování: pro   6 

 zdržel se  1 (Petra Szczuková) 

 

16. Žádost o povolení výjimky z počtu žáků pro školku -  ZŠ a MŠ Smilovice 

Usnesení č. 16/30/2013 

ZO schvaluje povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů ve třídách a školách pro 

Mateřskou školu Smilovice na počet 28 dětí na dobu neurčitou. 

Hlasování: pro  7 
 

17. Věcné břemeno s panem Riedlem  

Předání Návrhu na Smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno pozemek par.č. ………… 

 

Usnesení č. 17/30/2013 

ZO schvaluje předložení smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemenu na odvodnění 

komunikace. 

Hlasování: pro  6 

                    zdržel se  1 (Petr Riedel) 
 

18.  Seznámení s výsledky výběrového řízení na nebytové prostory s místnosti pro spolky 

Byly doručeny dvě nabídky, od firmy INTERDEKOR HP s.r.o. a Edvard Rajnoch na zpracování 

projektu v nebytových prostorech v místnosti pro spolky, vítěz projektu  INTERDEKOR HP s.r.o. 

 

Usnesení č. 18/30/2013 

ZO schvaluje projekt od firmy INTERDEKOR HP s.r.o. 

Hlasování: pro  7 
 

 Různé  

ASA – energetický audit 

Lesy – cyklostezka – bylo vyjádření nesouhlasí s předmětným záměrem 

Plakát na DEN OBCE  

Zástěna parčík – nahrazena z čela tujema, obložení kolem studny - v jednání se stolaři 

Dotace s Řekou, Smilovice, Třanovice - 40.000,- spoluúčast na dotaci Infokiosek  

Letní kino – nebude se realizovat 

Hřiště ČEZ – rozměry 30 x 17 – plachtu nad hřiště – zjistit cenu. 

Dopravní situace – semafor při překročení rychlosti v návaznosti na přechod pro chodce – realizace 

cca 300.000,--. 

Zažádáno o radar z dotace cca 50.000,- 

 

 Závěr 

 

30. zasedání  bylo ukončeno ve 19.45 hodin.  Další zastupitelstvo je naplánováno na 27.5.2013 

v 16.30 hodin. 
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………………………………………     ……………………………………… 

        JANA SWACZYNOVÁ                                 MIROSLAV  NOGOL 

              ZAPISOVATEL      STAROSTA OBCE 

 

 

 

 

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

            PETR RIEDEL       PETRA SZCZUKOVÁ  

     OVĚŘOVATEL ZÁPISU                OVĚŘOVATEL  ZÁPISU 


