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Zápis a usnesení 

39. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE  

konaného dne 17.3.2014 v 16 
30

 hod. 

 
PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Petr Riedel, Petra 

Szczuková  

OMLUVENÍ:   Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski 

ZAMĚSTNANCI OBCE: Jana Swaczynová 

 

Program jednání: 
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Hospodářský výsledek za rok 2013 – škola  

4. Žádost o finanční  podporu na Volejbalový  kemp 2014 – Evangelizační centrum M.I.S.E. 

5. Smlouva o smlouvě budoucí na stavbu přípojky NNv – ČEZ Distribuce, a.s. (Lipowczan) 

p.č. 1640/1 k.ú. Smilovice u Třince 

6. Žádost o užívání obecního pozemku p.č. 1639 (Molinová) 

7. Žádost o udělení souhlasu k umístění vodoměrné šachtice na p.č.1670/1 k.ú. Smilovice u 

Třince (Paszek) 

8. Smlouva o zřízení věcného břemene - uložení plynové přípojky  p.č. 1670/2 k.ú. Smilovice u 

Třince (Ledvoňová) 

9. Výběrové řízení VZMR – „Úprava nebytových prostorů – chodba“ 

10. Řešení odvodnění kolem budovy obecního úřadu a trativod 

11. Rozpočtové opatření č. 1 

12. Návrh rozpočtu na rok 2014 „Sdružení obcí Povodí Stonávky“ 

 

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.  

 

Usnesení č. 1/39/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. 

Hlasování: pro    5 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Zapisovatelem je Jana Swaczynová, zaměstnanec obce. 

 

Usnesení č. 2/39/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Petr Riedel, Petra Szczuková 

Hlasování: pro  5 
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3. Hospodářský výsledek za rok 2013 – škola  

Zastupitelé byli seznámeni s kladným hospodářským výsledkem školy za rok 2013 ve výši 

106.594,86 Kč a informováni o výši fondu reprodukce majetku ve výši 137.452,-- Kč. 

Starosta:  Navržení výměny vstupních dveří z Fondu reprodukce majetku není možno v současné 

době realizovat z důvodu podané žádosti o dotaci. 

 

Usnesení č. 3/39/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje výši hospodářského výsledku na rok 2013 u Základní školy 

a Mateřské školy ve Smilovicích ve výši 106.594,86 Kč. Použití HV na úhradu ztráty z minulých let 

ve výši 43.061,83 Kč a převedení do rezervního fondu ve výši 63.533,03 Kč 

Hlasování: pro    5 

 

4. Žádost o finanční  podporu na Volejbalový  kemp 2014 – Evangelizační centrum M.I.S.E. 

Finanční podpora pro Volejbalový kemp ve dnech  4. – 8. 8. 2014 kde celková cena kempu pro 

jednoho účastníka je ve výši 2 200 Kč. Rozpočet na celou akci je 61 600,- Kč  

 

Usnesení č. 4/39/2014 

ZO schválilo dar Evangelizačnímu centru M.I.S.E na Volejbalový kemp 2014 ve výši Kč 1.500,--. 

Hlasování: pro    5 

 

5. Smlouva o smlouvě budoucí na stavbu přípojky NNv – ČEZ Distribuce, a.s. (Lipowczan) 

p.č. 1640/1 k.ú. Smilovice u Třince 

Smlouva úplatná o zřízení věcného břemene na par. č. 1640/1 k.ú. Smilovice u Třince se 

společností ČEZ Distribuce na vedení přípojky NNv ke stavbě RD na parc. č. 1017/22 a 1017/3 k.ú. 

Smilovice u Třince, pro umístění nadzemní kabelové vedení NN 0,4kV. 

 

Usnesení č. 5/39/2014 

ZO schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu 

provést stavbu č. IV-12-8008462/3, přípojka nadzemní kabelové vedení NN 0,4kV – ČEZ 

Distribuce, a.s., p.č. 1640/1 k.ú. Smilovice u Třince.  

Hlasování: pro    5 
 

6. Žádost o užívání obecního pozemku p.č. 1639 (Molinová) 

Na základě podané žádosti byly zjištěny údaje ze Státního pozemkového úřadu k  p.č. 1639 k.ú. 

Smilovice u Třince. Tento pozemek je řešen v probíhajících pozemkových úpravách a úpravy jsou 

ve fázi dokončení, zmíněný pozemek v novém uspořádání již nefiguruje. Po zanesení KPÚ do KN 

doporučujeme dohodu s novými majiteli. 

 

Usnesení č. 6/39/2014 

Zastupitelstvo obce neschvaluje užívání obecního pozemku p.č. 1639 k.ú. Smilovice u Třince. 

Hlasování: pro    5 
 

7. Žádost o udělení souhlasu k umístění vodoměrné šachtice na p.č.1670/1 k.ú. Smilovice u 

Třince (Paszek) 

Podání žádosti o udělení souhlasu k umístění vodoměrné šachtice na p.č. 1670/1 ve vlastnictví obce 

(pozemek je využíván jako ostatní komunikace) k přípojce vodovodu na p.č. 815/19 vedeno v k.ú. 

Smilovice u Třince.  

 

Usnesení č. 7/39/2014 

Zastupitelstvo obce neschvaluje umístění vodoměrné šachtice na p.č. 1670/1 k.ú. Smilovice u 

Třince. Při provádění výkopu je nutné zachovat umístění šachtice na veřejně přístupném místě. 

Hlasování: pro    5 
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8. Smlouva o zřízení věcného břemene - uložení plynové přípojky  p.č. 1670/2 k.ú. Smilovice u 

Třince (Ledvoňová) 

Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení plynové přípojky k p.č. 1670/2 

k.ú. Smilovice u Třince. 

 

Usnesení č. 8/39/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene – 

uložení plynové přípojky na p.č. 1670/2 za účelem napojení rozestavěného RD st. 335 na p.č. 

815/35 vedeno v k.ú. Smilovice u Třince. 

Hlasování: pro    5 

 

9. Výběrové řízení VZMR – „Úprava nebytových prostorů – chodba“ 

Proběhla výzva k podání nabídky více zájemcům na stavební práce „Úprava nebytových prostorů – 

chodba“, kde podalo nabídku 6 firem. Nabídky byly přezkoumány a vyhodnoceny komisí dle 

kritérií 100 % cena, kde byla vybrána firma SG STAVBY s.r.o. s nejnižší cenou 146.619,- Kč. 

 

Usnesení č. 9/39/2014 

ZO schvaluje k realizaci firmu SG STAVBY s.r.o. a podepsání Smlouvy o dílo na Úpravu 

nebytových prostor – chodba. 

Hlasování: pro    5 
 

10. Řešení odvodnění kolem budovy obecního úřadu a trativod 

Starosta informoval o řešení situace o odvodnění kolem budovy obecního úřadu, vybudování 

trativodu, nákup nové HUP a oslovení nabídky na nátěr střech. 

 

Usnesení č. 10/39/2014 

ZO schvaluje řešení odvodnění kolem budovy obecního úřadu a výkop trativodu a provedení 

výběru nabídky na nátěr střech. 

Hlasování: pro    5 
 

11. Rozpočtové opatření č. 1 

Starosta byl pověřen vyžádat vyjádření ke změně zajištění bezpečnostních dveří na poštu od firmy 

ASA EXPERT s.r.o., která připravovala realizační dokumentaci stavby – „Zateplení budovy OÚ“. 

 

Usnesení č. 11/39/2014 

ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1. dle přílohy. 

Hlasování: pro    5 
 

12. Návrh rozpočtu na rok 2014 „Sdružení obcí Povodí Stonávky“ 

Na úřední desce byl vyvěšen Návrh rozpočtu na rok 2014 „Sdružení obcí povodí Stonávky“ 

 

Usnesení č. 12/39/2014 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2014 „Sdružení obcí Povodí Stonávky“ 

Hlasování: pro    5 
 

 

 Různé 

Starosta obce informoval přítomné o: 

- probíhajícím projektu na chodník 

- seznámení s územně analytickými podklady - naučná stezka na Goduli k památníku, 

cyklostezka, obnova mánesovy stezky, rozhledna na Goduli 
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- akce Badmintonový turnaj, Den obce 

- kurzy tance „Učíme se tančit“ ve spolupráci s obcí 

- pan místostarosta informoval o přemístění vchodu na Oranžové hřiště, kde je to náročné, ale 

lze to realizovat. 

 

 Závěr 

39. zasedání bylo ukončeno v 19:45 hodin.  Další zastupitelstvo je naplánováno na 14.4.2014 

v 16.30 hodin. 

 

 

 

 

………………………………………     ……………………………………… 

     JANA SWACZYNOVÁ                MIROSLAV NOGOL 

              ZAPISOVATEL         STAROSTA OBCE 

 

 

 

 

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

             PETR RIEDEL                      PETRA SZCZUKOVÁ 

     OVĚŘOVATEL ZÁPISU      OVĚŘOVATEL  ZÁPISU 


