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Zápis a usnesení 

36. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE  

konaného dne 25.11.2013 v 16 
30

 hod. 

 
PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Jindřich Mackowski, 

Petr Riedel od 16: 40 hod,  Petra Szczuková od 17:20 hod,  

OMLUVENÍ: Tomáš Kubala 

ZAMĚSTNANCI OBCE: Renáta Lasotová 

DALŠÍ  PŘÍTOMNÍ:  Jan Bobek 

 

Program jednání: 
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola plnění usnesení 

4. Ceník za dodávku vody pro rok 2014 

5. Změna hranice obce v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Smilovice u Třince 

6. Dohoda o změně hranic mezi obcí Střítež a Smilovice 

7. Navržení kandidátů do funkce přísedících Okresního soudu ve Frýdku-Místku 

8. OZV č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 

9. Žádost o výstavbu chodníku od RD č. 180  

 

Jednání: 

 
1. Zahájení a schválení programu jednání 

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

přítomných zastupitelů je 4 a zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

 

Usnesení č. 1/36/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo program jednání.  

Hlasování: pro    4 

  

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Zapisovatelem je Renáta Lasotová, zaměstnanec obce. 

 

Usnesení č. 2/36/2013 

ZO schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Roman Pientok, Jindřich Mackowski  

Hlasování: pro  4 

 

Příchod 16: 40  P. Riedel 
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3. Kontrola plnění usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení výběrového řízení na pořízení projektové dokumentace na 

chodník v centru obce; Řešení: chodník bude projektován až ke hřbitovu, plánované je i rozšíření 

MK k MŠ a ZŠ a byla oslovena p. Görog za účelem odkoupení pozemku. V návaznosti na jednání 

s odborem dopravy Mě Třinec došlo k odsouhlasení umístění semaforu – úkol trvá 

Usnesení č. 21/25/2012  

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

i kanalizace. 

Usnesení č. 5/29/2013 

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

vodovodu – úkol trvá, správce byl vyzván k podpisu. 

Usnesení č. 4/35/2013 

Zastupitelstvo schvaluje rekonstrukci opravy prameniště a její okamžité zahájení. Dále po dodání 

projektové dokumentace k filtraci, okamžité zahájení stavebního řízení a při vyhlášení nejbližší 

výzvy podání žádosti o dotaci. K zajištění realizace pověřuje Jana Ondraczku a Petra Riedla - úkol 

trvá. 

 

Příchod 17: 20 hod. P. Szczuková 

 

4. Ceník za dodávku vody pro rok 2014 

Cena vodného na období 1.12.2013 – 30.11.2014  zůstává ve výši předchozího roku. 

 

Usnesení č. 4/36/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje „Ceník za dodávku vody pro rok 2014“ dle přílohy. 

Hlasování: pro   6 

5. Změna hranice obce v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Smilovice u Třince 

Změna hranice obcí byla vyšetřena a odsouhlasena komisí v rámci šetření vnějšího obvodu KPÚ ve 

dnech 4.- 6.11. 2008. Změna hranice k.ú. (a obcí) je navržena z důvodu průběhu stávající hranice 

vodním tokem Ropičanka.  

 

Usnesení č. 5/36/2013 

Zastupitelovo obce schvaluje změny hranice k.ú. Smilovice u Třince v rámci Komplexních 

pozemkových úprav  prováděných v k.ú. Smilovice u Třince. Nové hranice obcí jsou vyznačeny 

v situačním snímku v příloze. 

Hlasování: pro  6 

 

6. Dohoda o změně hranic mezi obcí Střítež a Smilovice 

Dohoda upravuje hranice mezi obcemi Střítež, katastrální území Střítež 757934 a obcí Smilovice, 

katastrální území Smilovice u Třince 751049 která vede nyní prostředkem vodního toku Ropičanka. 

V nové úpravě vede hranice území obce po levém břehu tohoto vodního toku. 

 

Usnesení č. 6/36/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje „Dohodu o změně hranic mezi obcí Střítež a Smilovice“ 

Hlasování: pro   6 

7. Navržení kandidátů do funkce přísedících Okresního soudu ve Frýdku-Místku 

Usnesení č. 7/36/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje zvolení přísedících Okresního soudu ve Frýdku- Místku pro volební 

období 2014 - 2018 dle přiloženého seznamu v příloze. 

Hlasování: pro  6 
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8. OZV č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 

Usnesení č. 5/36/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem včetně přílohy č. 1. 

k vyhlášce  

Hlasování: pro  6 

 

9. Žádost o výstavbu chodníku od RD č. 180  

(bylo odloženo usnesením č. 7/35/2013 ze dne 6.11.2013) 

Na obec byla doručena žádost o výstavbu chodníku (prodloužení od zastávky k RD č. 180)   

 

Usnesení č. 5/36/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení chodníku k RD č. 180 a zapracování požadavku do 

projektu na výstavbu chodníku v centru obce. 

Hlasování: pro  6 

 

 Různé - starosta obce informoval přítomné o: 

- pokračování projektu výměny střechy na budově OÚ 

- výměnu elektroinstalace v sálu 

- položení dlažby v chodbě ve staré budově 

- řešení situace na vodovodu 

- projektu na zateplení budov v MŠ a ZŠ 

- podaných žádostech subjektů o finanční příspěvek na rok 2014 

- 5.12.2013 je rozsvěcování vánočního stromu  

o p. Bobek informoval o pracovním konfliktu mezi občany  

 

 

 Závěr 

 

36. zasedání  bylo ukončeno ve 19.00 hodin.  Další zastupitelstvo je naplánováno na 9.12.2013 

v 16.30 hodin. 

 

 

 

 

………………………………………     ……………………………………… 

      RENÁTA LASOTOVÁ      MIROSLAV  NOGOL 

              ZAPISOVATEL         STAROSTA OBCE 

 

 

 

 

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

       ROMAN PIENTAK                  JINDŘICH  MACKOWSKI 

     OVĚŘOVATEL ZÁPISU      OVĚŘOVATEL  ZÁPISU 


