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Zápis a usnesení 

33. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE  

dne  21. 8. 2013 v 16 30 hod. 
 

 

PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol,  Petra Szczuková,  Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Roman Pientok  

OMLUVEN: Jan Ondraczka, Tomáš Kubala 

ZAMĚSTNANEC OBCE:  Jana Swaczynová 

DALŠÍ  PŘÍTOMNI:  
 

Program jednání: 
 

1. Zahájení a schválení programu jednání  

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola plnění usnesení  

4. Podlimitní veřejná zakázka „Rekonstrukce kulturního a společenského zařízení Smilovice“  

5. Výběrové řízení k zateplení budov školy a školky – výzva OPŽP  

6. Přes-hraniční projekt SR-ČR „Informujme se navzájem...  

7. Žádost o opravu příjezdové komunikace k RD č. 56  

8. Poděkování za opravu komunikace k RD č. 118  

9. Nákup myčky pro kulturní zařízení obce  

 

Jednání: 

 
1. Zahájení a schválení programu jednání 

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

přítomných zastupitelů je 5 a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starosta navrhl rozšíření programu 

o tyto body:  

- Účetní uzávěrka 6/2013 

- Činnost Stonax, o.p.s. 

- Žádost občanů o umístění retardérů 

- Navýšení příspěvku pro ZŠ a MŠ 

- Rozpočtové opatření č. 5 

- Smlouva o poskytnutí příspěvku na uhrazení nájemného Obvodního oddělení Policie ČR v 

obci Hnojník 

 

Usnesení č. 1/33/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a jeho rozšíření o body: 

 

10. Účetní uzávěrka 6/2013 

11. Činnost Stonax, o.p.s. 

12. Žádost občanů o umístění retardérů            

13. Navýšení příspěvku pro ZŠ a MŠ 
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14. Rozpočtové opatření č. 5  

15. Smlouva o poskytnutí příspěvku na uhrazení nájemného Obvodního oddělení Policie ČR v    

obci Hnojník 

Hlasování: pro    5 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Zapisovatelem je Jana Swaczynová zaměstnanec obce.  

 

Usnesení č. 2/33/2013 

ZO schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Petra Szczuková, Roman Pientok 

Hlasování: pro   5 

3. Kontrola plnění usnesení 

ZO bylo seznámeno s plněním úkolů: 
 

Usnesení č. 17/25/2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení výběrového řízení na pořízení projektové dokumentace na 

chodník v centru obce – úkol trvá, chodník bude projektován až ke hřbitovu  

Usnesení č. 21/25/2012  

Podat stavební povolení na tělocvičnu – úkol trvá, jednání starosty o navržení nového řešení  

Projekt na cyklostezsku (i v katastru Guty) – úkol trvá, Lesy s.p. projekt neschválily, starosta 

povede další jednání   

Usnesení č. 5/29/2013 

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

vodovodu. – úkol trvá 

 

4. Podlimitní veřejná zakázka „Rekonstrukce kulturního a společenského zařízení Smilovice“  

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce „Rekonstrukce kulturního a společenského zařízení 

Smilovice“, byla provedena ve spolupráci s firmou TISPOL s.r.o. a do výběrového řízení podaly 

nabídku 4 firmy.  
 

Usnesení č. 4/33/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce kulturního a společenského 

zařízení Smilovice“ firmou HAMROZI s.r.o. a pověřuje pana starostu k uzavření smlouvy, po 

uplynutí zákonem stanovených lhůt, dále zastupitelstvo schvaluje „Dohodu o poskytnutí dotace 

z Programu rozvoje venkova ČR“ ze SZIF, identifikační číslo: 48 133 981. 

Hlasování: pro   5 

 

5. Výběrové řízení k zateplení budov školy a školky – výzva OPŽP  

Zastupitelé projednávali možnost podání žádosti o dotaci z výzvy OPŽP na zateplení budovy školy i 

školky a byli seznámení s návrhy na řešení, varianta A: zateplení stávajících budov MŠ a ZŠ bez 

vybudování nové části MŠ nebo varianta B: zateplení stávajících budova MŠ a ZŠ s výstavbou nové 

části MŠ.  

Nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu k podání žádosti na OPŽP pro zateplení a výměnu 

oken v objektech, EA a následnou administraci s výběrovým řízení podaly 3 společnosti. 

 

Usnesení č. 5a/33/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na zateplení: varianta A: zateplení stávajících budov MŠ 

a ZŠ bez vybudování nové části MŠ. 

Hlasování: pro   5 
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Usnesení č. 5b/33/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje firmu ASA EXPERT, s.r.o. IČO 277 91 891, pro realizaci veřejné 

zakázky malého rozsahu: podání žádosti na OPŽP pro zateplení a výměnu oken v objektech MŠ a ZŠ, 

EA a následnou administraci včetně výběrového řízení za cenu 132 000,- Kč s DPH. 

Hlasování: pro   5 

6. Přes-hraniční projekt SR-ČR „Informujme se navzájem...  

Starosta informoval zastupitele o přes-hraničním projektu SR-ČR „Informujeme se navzájem – rozvoj 

informačních systémů v Bystrickej dolině a povodí Stonávky“, kde vlastník objektu tj. Obec Smilovice 

souhlasí s realizací projektu. Délka udržitelnosti projektu je 5 let od finančního ukončení, dále se obec 

zavazuje hradit výdaje spojené s provozem informačních zařízení v obci. Obec používá v současnosti 

internetovou síť bezplatně. 

 

Usnesení č. 6/33/2013 
Zastupitelstvo bere na vědomí souhlas vlastníka a spoluúčast na přes-hraničním projektu SR-ČR. 

Hlasování: pro   5 

7. Žádost o opravu příjezdové komunikace k RD č. 56  

Dne 30.7.2013 byla na obec doručena žádost o opravu komunikace k RD č. 56. 

 

Usnesení č.7/33/2013 
Zastupitelstvo obce schvaluje opravu místní komunikace, která bude provedena návozem asfaltového 

recyklátu. 

Hlasování: pro   5 

8. Poděkování za opravu komunikace k RD č. 118  

Starosta obce obdržel dne 8.7.2013 dopis od pana Stanislava Piętaka s poděkováním zastupitelstvu za 

opravu místní komunikace k RD č. 118 

 
9. Nákup myčky pro kulturní zařízení obce  

Zakoupení profesionální myčky pro kulturní zařízení obce.V rámci výběrového řízení byly porovnány 

nabídky 3 firem.  

 

Usnesení č. 9/33/2013 
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení profesionální myčky QQ 50T  ve výši Kč 25 500,- bez DPH 

dle nabídky firmy Import Dpt, RM Gsstro Polska Sp. z o o, dále pak  schvaluje dokoupení variabilních 

košů a montáž s napojením na zvláštní jistič. 

Hlasování: pro   5 

 

10. Účetní uzávěrka 6/2013 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno prostřednictvím finančních výkazů s hospodařením obce a 

účetní závěrkou k polovině účetního období. 

 

Usnesení č. 10/33/2013 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí účetní uzávěrku za 6/2013. 

Hlasování: pro   5 

 

11. Činnost Stonax, o.p.s. 

Zastupitelé byli seznámení s deficitní hospodářskou situací společností Stonax. 
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Na sněmu starostů Sdružení obcí Povodí Stonávky byla schválená půjčka pro Stonax o.p.s. ve výši Kč 

100.000,- z finančních prostředků mikroregionu. Při opětovné ztrátové činnosti společnosti Stonax, 

o.p.s., zastupitelstvo obce navrhuje její zrušení a převedení činnosti pod sdružení obcí.                          

 

Usnesení č. 11/33/2013 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí schválení půjčky ze Sdružení obcí Povodí Stonávky. 

Hlasování: pro   5 

 

12. Žádost občanů o umístění retardérů 

Občané podali žádost o osazení zpomalovacích retardérů na místní komunikaci 4c, kde jsou dle 

sdělení obyvatel některá místa nepřehledná, a jako řešení navrhují tato místa osadit zpomalovacími 

retardéry. 

 

Usnesení č. 12/33/2013 

Zastupitelé obce hlasují o schválení: osazení zpomalovacích retardérů na místní komunikace 4c. 

Hlasování: pro   1  (M. Nogol) 

   proti 4  (J.Mackowski, P.Riedel, R.Pientok, P. Szczuková) 

Zastupitelé obce neschválili umístění retardérů na komunikace 4c. 

 

13. Navýšení příspěvku pro ZŠ a MŠ 

Usnesení č. 13/33/2013 

Zastupitelé obce schválili navýšení příspěvku škole o 173.000,- na dodávku a montáž 

předstěnových systémů včetně zděných příček v budově ZŠ Smilovice. 

Hlasování: pro   5 

 
14. Rozpočtové opatření č. 5 

Usnesení č. 14/33/2013 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 5 dle přílohy. 

Hlasování: pro   5 

 

15.  Smlouva o poskytnutí příspěvku na uhrazení nájemného Obvodního oddělení Policie ČR v 

obci Hnojník 

Zastupitelé byli seznámeni s celkovými ročními náklady na nájem Policie ČR, obv. odd. Hnojník, 

které činí 100.450,- Kč, tato částka je rozpočtena mezi jednotlivé obce Povodí Stonávky dle počtu 

obyvatel.  

 

Usnesení č. 15/33/2013 

ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na uhrazení nájmu nebytových prostor Policie ČR obvodního 

oddělení Hnojník a podepsání smlouvy o poskytnutí příspěvku na uhrazení nájemného Obvodního 

oddělení Policie ČR v obci Hnojník 

Hlasování: pro  4   (M. Nogol, P. Szczuková, R. Pientok, P. Riedel) 
 proti  1   (J. Mackowski) 
 

 

Informace starosty: 
- Informování o semaforech na komunikaci, je třeba doplnit informace k rozpočtu za projekty a 

montáž semaforů. 

- Starosta informoval o stížnosti občanů k vykonávání osobní potřeby na veřejném prostranství 

v blízkosti objektu Godulanky ze dne 7.8.2013 
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- zhodnocení:   Den obce – celkové náklady na akci byly ve výši 76.000,--.  

- Termín na příští rok pro Den obce je 16.8.2014 a konání Obecního plesu 21.2.2014 

- starosta podal informaci o odběrech vzorků ve vodovodním řádu, P. Riedel informoval 

o chloraci pana Guznara na vodojemu 

 

 Závěr 

 

 

33. zasedání  bylo ukončeno v 20.30 hodin.  Další zastupitelstvo je naplánováno na 23.9.2013 

v 16.30 hodin. 

 

 

 

………………………………………     ……………………………………… 

        JANA SWACZYNOVÁ                                MIROSLAV  NOGOL 

              ZAPISOVATEL      STAROSTA OBCE 

 

 

 

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

      PETRA SZCZUKOVÁ         ROMAN PIENTOK 

     OVĚŘOVATEL ZÁPISU                OVĚŘOVATEL  ZÁPISU 


