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Zápis a usnesení 

41. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE  

konaného dne 16.6.2014 v 16 
30

 hod. 

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

Mackowski, od 17 00 hod Tomáš Kubala 

OMLUVENÍ:   Petra Szczuková 

ZAMĚSTNANCI  OBCE: Renáta Lasotová 

Další  PŘÍTOMNÍ: p. Guznar, Mgr. Šařec 

 

Program jednání: 
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2013 

4. Změna počtu členů zastupitelstva obce Smilovice na volební období 2014-2018 

5. Smlouva o právu k provedení stavby na p.č. 1719 pro stavbu na  p.č. 389/11 k.ú. Smilovice 

u Třince – D. Tomeček 

6. Čištění vody pro vodovod obce 

7. Projekt přístavby MŠ-ZŠ 

 

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 změnu 

v pořadí projednávaných bodů. 

 

Usnesení č. 1/41/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a změnu pořadí u projednávaných bodů takto: 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2013 

4. Čištění vody pro vodovod obce 

5. Projekt přístavby MŠ-ZŠ 

6. Změna počtu členů zastupitelstva obce Smilovice na volební období 2014 - 2018 

7. Smlouva o právu k provedení stavby na p.č. 1719 pro stavbu na  p.č. 389/11 k.ú. Smilovice 

u Třince – D. Tomeček 

Hlasování: pro    5 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Zapisovatelem je Renáta Lasotová, zaměstnankyně obce. 
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Usnesení č. 2/41/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Jan Ondraczka, Petr Riedel. 

Hlasování: pro  5 

 

3. Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2013 

Návrh závěrečného účtu obce byl zveřejněn na úřední desce obce, připomínky nebyly podány. Při 

provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

Usnesení č. 3/41/2014  

Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Smilovice za rok 2013 a souhlasí s celoročním 

hospodařením obce, dále bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření obce Smilovice, a to bez 

výhrad.  

Hlasování: pro  5 

 

Příchod T. Kubala v 17 00 hod 

 

4. Čištění vody pro vodovod obce 

Starosta obce seznámil s prácemi na vodojemu, kde byla provedena úprava nového výtoku 

(přepadu) vody; p. Riedel specifikoval zařízení pro čištění vodovodu, dále je potřeba zajistit přepad 

vody sítem, obnovit přepad horního prameniště, vybudovat přepad z nového jímání, zajisti potrubí z 

přepadu mříží, vyrovnat přítokové potrubí do komor na stejnou hladinu, upravit betonové koryto, 

žlaby a svody vody, zajistit oplocení.  

 

Usnesení č. 4/41/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení úprav na vodojemu a rekonstrukci prameniště, a dále 

pověřuje p. Riedla a p. Nogola zjištěním aktuálního stavu k možnosti podání žádosti o dotaci pro 

pískovou filtraci k vodovodu obce. 

Hlasování: pro  6 

 

5. Projekt přístavby MŠ – ZŠ 

Podaná žádost o poskytnutí podpory „Energetické úspory objektu ZŠ a MŠ“ do programu  OPŽP 

byla akceptovaná. Vzhledem k neakceptovanému projektu na obecní kanalizaci je potřeba dořešit 

kanalizaci pro školu.  

 

Usnesení č. 5/41/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje pokračování na projektu „Energetické úspory objektu ZŠ a MŠ“,  i za 

předpokladu spoluúčasti obce, dle podané žádosti do 50. výzvy OPŽP. 

Hlasování: pro  6 

 

6. Změna počtu členů zastupitelstva obce Smilovice na volební období 2014 – 2018 

Starosta obce podal informace o možnosti navýšení počtu členů zastupitelstva obce. O změně počtu 

členů nebude hlasováno. 

 

7. Smlouva o právu k provedení stavby na p.č. 1719 pro stavbu na  p.č. 389/11 k.ú. Smilovice 

u Třince – D. Tomeček 

 

Usnesení č. 7/41/2014 

Zastupitelstvo  obce schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby pro: přípojku pitné vody – 

SO03, přípojku plynu – SO04 a sjezdu k novostavbě RD na p.č. 389/11 vše v k.ú. Smilovice 

u Třince,  dotčený pozemek p.č. 1719 je ve vlastnictví obce.  

Hlasování: pro  6 
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 Různé: 

A. Spolek Godula: 

- místostarosta obce informoval přítomné o stavu lesa ve Spolku Godula, 

- Mgr. Šařec podal zprávu o hospodaření spolku a konané valné hromadě dne: 30.5.2014         

a projednávaném programu (změny dle občanského zákoníku; převody podílů; finance; 

členové spolku mají své podíly dřeva zdarma, mohou přijít a dřevo si zpracovat sami; byl 

vypracován nový Znalecký posudek; pěstební činnost je zajištěna; po Pozemkové úpravě 

dojde ke scelení pozemků). Koncem kalendářního roku bude svolaná valná hromada, kde 

bude ustanoveno nové vedení spolku, 

- p. starosta: během roku hrozilo nebezpečí sankce za neprovedené práce,  

- Mgr. Šařec: závady byly odstraněny a dřevo vytěženo. 

  

 starosta podal informace: 

- v centru obce bude umístěn banner „ Informujme sa navzájom“, p. Mackowski souhlasí 

s umístěním na stěně budovy č.173, 

- grant na kulturní akci „Den obce“ nebyl schválen, 

- v rámci RUD došlo ke snížení příspěvku na žáka z očekávaných 7 800 Kč  na  7.700,-Kč a 

naopak  nedošlo k očekávanému snížení příjmů u čtyř velkých měst, 

- veřejné osvětlení na III. komunikacích je ve vlastnictví Správy silnic MSK a obec platí 

energie, 

- kompostéry v rámci společného projektu budou dodány na obec v listopadu,  

- u příležitosti „Dne obce“ budou uděleny Pamětní listy, 

- o umístění dřevěné plastiky ve společenské místnosti, předběžná cena 8 tis. Kč. 

 Závěr 

41. zasedání bylo ukončeno v 21 
15

 hodin. Další zastupitelstvo je naplánováno na 18.8.2014 v 16.30 

hodin. 

 

 

 

 

………………………………………     ……………………………………… 

     RENÁTA  LASOTOVÁ                  MIROSLAV NOGOL 

          ZAPISOVATELKA         STAROSTA OBCE 

 

 

 

 

 

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

      JAN ONDRACZKA                   PETR RIEDEL 
       OVĚŘOVATEL ZÁPISU      OVĚŘOVATEL  ZÁPISU 


