
 Obec Smilovice 

1.  

40. ZÁPIS a usnesení.doc 

 

 

 

 

 

Zápis a usnesení 

40. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE  

konaného dne 19.5.2014 v 16 
30

 hod. 

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

Szczuková, Jindřich Mackowski 

OMLUVENÍ:   Tomáš Kubala,  

ZAMĚSTNANCI OBCE: Jana Swaczynová 

 

Program jednání: 
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Zprávy a usnesení výborů obce 

4. Návrh změny katastrální hranice k.ú. Rakovec,  Guty a Nebory (vodní tok Neborůvka) 

5. Smlouva o zajištění zpětného odběru  a využití odpadů z obalů – EKO-KOM, a.s. 

6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů... – EKO-KOM, a.s. 

7. Výroční zpráva „Stonax, s.r.o.“ 

8. Účetní závěrka za rok 2013 - obec 

9. Účetní závěrka za rok 2013 – škola 

10. Čerpání rezervního fondu – škola 

11. Přijetí sponzorského daru – škola 

12. Zápis o provedení voleb do školské rady  

13. Využívání názvu „O pohár starosty“ 

14. Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávka za rok 2013 

15. Posouzení návrhu na změnu ÚP p.č. 1426/1 a 1426/12 k.ú. Smilovice – p. Görög 

16. Žádost o odkoupení části p.č. 1641/2 k.ú. Smilovice u Třince – p. Kenf 

17. Žádost o odkoupení části p.č. 1641/2 k.ú. Smilovice u Třince – p. Samiec 

18. Nařízení vlády č. 459/2013 Sb.  - změny odměny neuvolněným zastupitelům 

19. Poplašné zařízení – knihovna 

20. Rozpočtové opatření č. 2  

 

 

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 obce navrhl rozšíření 

programu o bod:  

 Smlouva o dílo a dodatek č. 1 – „Chodník Smilovice“ 

 Dodatek č. 2 – „ke Smlouvě o správě obecního vodovodu“  s firmou Indape, s.r.o. 
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Usnesení č. 1/40/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a jeho rozšíření o bod: 

21. Smlouva o dílo a dodatek č. 1 – „Chodník Smilovice“ 

22. Dodatek č. 2 – „ke Smlouvě o správě obecního vodovodu“  s firmou Indape, s.r.o. 

Hlasování: pro    5 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Zapisovatelem je Jana Swaczynová, zaměstnanec obce. 

 

Usnesení č. 2/40/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Jindřich Mackowski, Roman Pientok 

Hlasování: pro  5 

 

3. Zprávy a usnesení výborů obce 

Zastupitelstvu obce byly předloženy zápisy, včetně usnesení, Kontrolního a Finančního výboru 

k provedeným kontrolám na obci a ve škole za rok 2013. Dále pak zápis Finančního výboru ze dne 

16.4.2014 a Kontrolního výboru ze dne 2.5.2014 za obec a zápis Finančního výboru ze dne 

8.4.2014 za školu. 

 

Usnesení č. 3/40/2014 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy Kontrolního a Finančního výboru za rok 2013 a zápisy o 

provedených kontrolách za první čtvrtletí v roce 2014. 

Hlasování: pro  5 

 

Příchod p. Petr Riedel 16.45hod 

 

4. Návrh změny katastrální hranice k.ú. Rakovec, Guty a Nebory (vodní tok Neborůvka) 

V rámci zpracování projektu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rakovec je navržena změna kat. 

hranice mezi k.ú. Rakovec, k.ú. Nebory a k.ú. Guty. Stávající hranice vede středem vodního toku 

Neborůvka, nově navržený stav odpovídající skutečnému průběhu vodního toku probíhá po hraně 

koryta toku dle polohopisu. Most na MK p.č. 474/2 přes vodní tok je ve vlastnictví Státního 

pozemkový úřad. Změny neovlivní původní výměry k.ú. Rakovec. 

 

Usnesení č. 4/40/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu hranice v k.ú. Rakovec, která nově probíhá po hraně koryta 

vodního toku Neborůvka dle Kopie katastrální mapy 3/2014.  

Hlasování: pro  6 

 

5. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů – EKO-KOM, a.s. 

Závazek obce, v rámci nakládání s komunálním odpadem bude zajištěn zpětný odběr a využití 

obalových komunálních odpadů pro potřeby EKO-KOMu, a.s., která je upravena dle nového 

občanského zákoníku. 

 

Usnesení č. 5/40/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů, ev č. 

30/0512, EKO-KOM, a.s.  

Hlasování: pro  6 

 

6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů... – EKO-KOM, a.s. 

Dodatek č. 1 řeší pověření svozové firmu Nehlsen Třinec s.r.o., IČO 25355996, vedením 

výkaznictví a dalších úkolů vyplývajících ze smlouvy mezi EKO-KOM a.s. a obcí. 
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Usnesení č. 6/40/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadu 

z obalů, ev č. 30/0512. 

Hlasování: pro  6 

 

7. Výroční zpráva „Stonax, s.r.o.“ 

Výroční zpráva byla zveřejněna na úřední desce obce v době 15.4.2014 - 2.5.2014. 

 

Usnesení č. 7/40/2014 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Výroční zprávu „Stonax, s.r.o.“  za rok 2013. 

Hlasování: pro  6 

 

8. Účetní závěrka za rok 2013 – obec 

Usnesení č. 8/40/2014  

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Smilovice za rok 2013 – dle přílohy. 

Hlasování: pro  6 

 

9. Účetní závěrka za rok 2013 – škola 

Usnesení č. 9/40/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské 

školy ve Smilovicích za rok 2013 – dle přílohy. 

Hlasování: pro  6 

 

10. Čerpání rezervního fondu – škola 

Usnesení č. 10/40/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení zahradních prolézaček v hodnotě  22 308,- Kč z Rezervního 

fondu Základní škole a Mateřské škole, příspěvková organizace. 

Hlasování: pro  6 

 

11. Přijetí sponzorského daru – škola 

Usnesení č. 11/40/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru v hodnotě  7.900,- Kč a přijetí věcných darů pro Základní 

školu a Mateřskou školu, příspěvkovou organizaci dle přiloženého seznamu. 

Hlasování: pro  6 

 

12. Zápis o provedení voleb do školské rady  

Členem školské rady za obec je zvolena: Petra Szczuková. 

 

Usnesení č. 12/40/2014 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Informaci o provedení voleb do školské rady při Základní 

škole a Mateřské škole, příspěvková organizace. 

Hlasování: pro  6 

 

13. Využívání názvu „O pohár starosty“ 

 

Usnesení č. 13/40/2014  

Zastupitelstvo obce schvaluje využívání názvu „O pohár starosty“  při Halové lize přípravek, 

pořadatel TJ Smilovice, o.s. 

Hlasování: pro  6 
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14. Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávka za rok 2013 

Návrh Závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávka za rok 2013 byl zveřejněn na úřední desce 

obce v době 25.4.2014 - 12.5.2014. 

 

Usnesení č. 14/40/2014 

Zastupitelstvo obce bere  na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2013. 

Hlasování: pro  6 

 

15. Posouzení návrhu na změnu ÚP p.č. 1426/1 a 1426/12 k.ú. Smilovice – p. Görög 

Návrh na změnu ÚP - pozemek p.č. 1426/1 a 1426/12 dle podnětu p. Görög v k.ú. Smilovice u 

Třince - navrhovaná změna využití: záměr výstavby RD, záměr výstavby komerčních objektů 

s lehkou průmyslovou výrobou, výrobní služby. 

Stanovisko pořizovatele: s ohledem na dostatečné množství ploch určených k zástavbě, 

nedoporučuje k převedení mezi zastavitelné. 

 

Usnesení č. 15/40/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení pozemku, parc. 1426/1 a 1426/12 k.ú. Smilovice u Třince 

pro výstavbu RD, záměr výstavby komerčních objektů s lehkou průmyslovou, do 1. změny 

územního plánu obce Smilovice. 

Hlasování: pro  5 

        zdržel se  1 (P. Szczuková) 

 

16. Žádost o odkoupení části p.č. 1641/2 k.ú. Smilovice u Třince – p. Kenf 

Na obec byla přijata žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1641/2 k.ú. Smilovice u Třince 

o celkové výměře 284m
2
, tento pozemek prochází zahradou vlastníka p.č. 2. 

 

Usnesení č. 16/40/2014 

Zastupitelé odkládají projednání žádosti a pověřují starostu k dalšímu jednání o směně pozemku pro 

rozšíření MK 1640/2 k.ú. smilovice u Třince. 

Hlasování: pro  6 

 

17. Žádost o odkoupení části p.č. 1641/2 k.ú. Smilovice u Třince – p. Samiec 

Na obec byla přijata žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1641/2 k.ú. Smilovice u Třince 

o celkové výměře 284m
2
, tento pozemek prochází zahradou vlastníka p.č. 1. 

 

Usnesení č. 17/40/2014 

Zastupitelé projednání žádosti odkládají a pověřují starostu k dalšímu jednání. 

Hlasování: pro  6 

 

18. Nařízení vlády č. 459/2013 Sb. - změny odměny neuvolněným zastupitelům 

Zastupitelé byli informování o nařízení vlády č. 594/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády 

č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Usnesení č. 18/40/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje, dle nařízení vlády  č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

neuvolněnému členovi zastupitelstva za výkon funkce místostarosty měsíční odměnu ve výši Kč 

8.000,-- od 19.5.2014. 

 

Hlasování: pro  5 

        proti        1 (J. Ondraczka) 
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19. Poplašné zařízení – knihovna 

Byl podán návrh nainstalovat poplašné zařízení v prostorách knihovny.  

 

Usnesení č. 19/40/2014 

Zastupitelé obce neschvalují instalaci poplašného zařízení v místnostech knihovny. 

Hlasování: pro  5 

        zdržel se  1 (J. Mackowski) 

 

20. Rozpočtové opatření č. 2  

Usnesení č. 20/40/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy. 

Hlasování: pro  6 

 

21. Smlouva o dílo a dodatek č. 1 – „Chodník Smilovice“  

Zastupitelstvo obce bylo informováno o pracích společnosti AWT Rekultivace a.s. na projektové 

dokumentaci Chodník – Smilovice a návrhu na rozšíření projektu o umístění semaforů. 

 

Usnesení č. 21/40/2014  

Zastupitelstvo obce schvaluje dotek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2014/PD/Mich, k realizaci 

projektové dokumentace na Chodník – Smilovice, spol. AWT Rekultivace a.s., IČO 47676175, 

s celkovou cenou za dílo včetně DPH 72 600,- Kč. 

Hlasování: pro  6 

 

22. Dodatek č. 2 – „ke Smlouvě o správě obecního vodovodu“  s firmou Indape, s.r.o. 

Starosta obce předložil návrh dodatku ke Smlouvě o správě obecního vodovodu. 

 

Usnesení č. 22/40/2014  

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 – „ke Smlouvě o správě obecního vodovodu“  s firmou 

Indape, s.r.o., dále ukládá úkol starostovi obce: doplnění smlouvy o dodatek se sankcemi o porušení 

smluvních povinností. 

Hlasování: pro  5 

      zdržel se   1 (R. Pientok) 

 Různé 

Starosta obce informoval přítomné o: 

- výsledcích z dotazníku pro zastupitele, 

- akceptaci dotace Zateplení škola 

- vyřešení situace: umístění mříží na poště. 

- o situaci při přívalových deštích na vodojemech  

 

 Závěr 

40. zasedání bylo ukončeno v 20.00 hodin. Další zastupitelstvo je naplánováno na 16.6.2014 

v 16.30 hodin. 

 

 

………………………………………     ……………………………………… 

     JANA SWACZYNOVÁ                MIROSLAV NOGOL 

              ZAPISOVATEL         STAROSTA OBCE 

 

 

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

     JINDŘICH MACKOWSKI          ROMAN PIENTOK 
       OVĚŘOVATEL ZÁPISU      OVĚŘOVATEL  ZÁPISU 


