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Zápis a usnesení 

42. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE  

konaného dne 18.8.2014 v 16 
30

 hod. 

 
PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, 

Tomáš Kubala, Petra Szczuková (příchod 17.00 hod.) 

OMLUVENÍ: Roman Pientok 

ZAMĚSTNANCI  OBCE: Jana Swaczynová 

Další  PŘÍTOMNÍ:  

 

Program jednání:  
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Zprávy a usnesení výborů obce 

4. Rozpočtové opatření č. 3/2014 

5. Kupní smlouva o převodu nemovitých věcí – část p.č. 119/6 k.ú. Smilovice u Třince –  

Gőrőg 

6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést  

stavbu na p.č. 1670/2, ČEZ Distribuce: kNN pro RD na 815/32 k.ú. Smilovice u Třince  

7. Darovací smlouva - Občanské sdružení Babybox pro odložené děti 

8. Partnerská smlouva s finančním příspěvkem – škola 

9. Dodatek č.1.  ke smlouvě o dodávce vody č. 25/2007 - p. Riedel 

10. Žádost o schválení sponzorských darů ze dne 14.7.2014 – škola 

11. Reklamace ČEZ hřiště 

 

Jednání: 
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

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

přítomných zastupitelů je 5, zastupitelstvo je usnášeníschopné, dále navrhl rozšíření programu 

o bod: 

 

- Změna v podání stavebního povolení na projekt chodník – semafor 

- Projektová dokumentace ke škole – tělocvična, kanalizace 

- Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na 

území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Českotěšínsko 

- Úprava prameniště na vodojemech 

 

Usnesení č. 1/42/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a jeho rozšíření o bod: 

12. Změna v podání stavebního povolení na projekt chodník - semafor 

13. Projektová dokumentace ke škole – tělocvična, kanalizace 
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14. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na 

území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Českotěšínsko 

15. Úprava prameniště na vodojemech 

Hlasování: pro  5 
 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Zapisovatelem je Jana Swaczynová, zaměstnankyně obce. 

 

Usnesení č. 2/42/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala 

Hlasování: pro  5 

 

3. Zprávy a usnesení výborů obce 

Zastupitelstvu obce byly předloženy zápisy včetně usnesení výborů obce k provedeným kontrolám 

na obci a ve škole. Zápis Finančního výboru ze dne 14.7.2014 a Kontrolního výboru ze dne 

15.8.2014 za obec a zápis Finančního výboru ze dne 17.7.2014 za příspěvkovou organizaci obce - 

školu.  

 

Usnesení č. 3/42/2014  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy Kontrolního a Finančního výboru a zápisy 

o provedených kontrolách za druhé čtvrtletí v roce 2014. 
Hlasování: pro  5 

 

Příchod Petra Szczuková v 17.00hod 

   

4. Rozpočtové opatření č. 3/2014 

 

Usnesení č. 4/42/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 dle přílohy a ukládá přepočítat Plán 

financování obnovy vodovodu. 

Hlasování: pro  6 

 

5. Kupní smlouva o převodu nemovitých věcí – část p.č. 119/6 k.ú. Smilovice u Třince –  

Gőrőg 

Předmětem smlouvy je odkoupení části p.č. 119/6, oddělení parcely je provedeno dle 

geometrického plánu 897-104/2014, vzniklo nové p.č. 119/7 vše k.ú. Smilovice u Třince.  

 

Usnesení č. 5/42/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitých věcí s Mgr. 

Karolínou Gőrőg, odkoupení p.č. 119/7 k.ú. Smilovice u Třince o výměře 103 m
2
, kupní cena činí 

36 565,- Kč. 

Hlasování: pro 6 

 

6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést  

stavbu na p.č. 1670/2, ČEZ Distribuce: kNN pro RD na 815/32 k.ú. Smilovice u Třince  

Jedná se o stavbu zařízení distribuční soustavy: přípojka NN pro RD p. Ledvoňová – Smilovice 

příp. kNN, vedení probíhá přes nemovitost ve vlastnictví obce p.č. 1670/2 k.ú. Smilovice u Třince. 

Věcné břemeno bude zřízeno úplatně. 
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Usnesení č. 6/42/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene a smlouvu o právu provést stavbu č.: IP-12-8015447/2 s ČEZ Distribuce, s.r.o.  

Hlasování: pro 6 

 

7. Darovací smlouva - Občanské sdružení Babybox pro odložené děti 

Občanské sdružení Babybox pro odložené děti požádalo o poskytnutí finančního daru na pořízení 

babyboxu v Havířově. 

 

Usnesení č. 7/42/2014 

Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finančního daru spolku: Babybox pro odložené děti – 

STATIM, z.s. 

Hlasování: pro 6 

 

8. Partnerská smlouva s finančním příspěvkem – škola 

Účelem této Smlouvy je realizace projektu „Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT 

jednoduše a kreativně“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Smlouvu uzavírá Základní škola a Mateřskou škola Smilovice, okres Frýdek - Místek, příspěvková 

organizace s Ostravskou univerzitou v Ostravě.  

 

Usnesení č. 8/42/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje, aby statutární zástupce základní školy, Mgr. Jana Dybová, uzavřela 

Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem, v rámci projektu OP VK s názvem „Chytří 

pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně“, registrační číslo 

CZ.1.07/1.3.00/51.0009. 

Hlasování: pro 6 

 

9. Dodatek č.1 ke smlouvě o dodávce vody č. 25/2007 - p. Riedel 

V okolí prameniště vodovodu na p.č. 1474/1, 1612/4 a 1479/1 k.ú. Smilovice u Třince, došlo 

k upravení svodu vody u jímací studny. Vlastník pozemku p. Valter Riedel k tomuto udělil souhlas 

a přistoupil na uzavření dodatku č. 1, týkající se navýšení bezplatného odběru pitné vody na 3 000 

m
3
 pro odběrné místo RD Smilovice 154. 

 

Usnesení č. 9/42/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č.1. ke smlouvě o dodávce vody č. 25/2007, 

s Valtrem Riedlem, dodávka vody je zajišťována bezplatně, dle smlouvy o věcném břemeni V3-

063/1994, do celkové výše odebraného množství od začátku odběru 3.000 m
3
. 

Hlasování: pro 5 

 zdržel se 1 (P. Riedel) 

 

10. Žádost o schválení sponzorských darů ze dne 14.7.2014 – škola 

 

Usnesení č. 10/42/2014  

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finančních sponzorských darů ve výši 27 093,- Kč dle 

přiloženého seznamu pro Základní školu a Mateřskou školu Smilovice, okres Frýdek - Místek, 

příspěvkovou organizaci. 

Hlasování: pro 6 

 

11. Reklamace ČEZ hřiště 

Starosta informoval zastupitelé o podané reklamaci dne 2.4.2014 u firmy SWIETELSKI stavební, 

s.r.o., týkající se Oranžového hřiště spolufinancovaného Nadací ČEZ. Reklamace byla podána 

řádně a v záruční lhůtě. Z došlé korespondence ze dne 31.7.2014 je patrné, že firma STRABAG a.s. 
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reklamaci neuznala. Ve věci budou probíhat další jednání, obec zastupuje pan Ondraczka. 

 

Usnesení č. 11/42/2014  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o reklamaci Oranžového hřiště. 

Hlasování: pro 6 

 

12. Změna v podání územního řízení na akci „Chodník - obec Smilovice“ - semafor 

Starosta informoval členy zastupitelstva o pokračování prací na projektové dokumentaci pro 

realizaci chodníku a  vyjádření Policie České republiky, dopravního inspektorátu Třinec, které 

nesouhlasí s umístěním dvou zpomalovacích semaforů včetně trvalého dopravního značení u silnice 

č. III/4764 v obci Smilovice. 

 

Usnesení č. 12/42/2014  

Zastupitelé souhlasí, že předmětem územního řízení nebudou zpomalovacích semafory vzhledem 

k zamítavému stanovisku dopravního inspektorátu Třince. 

Hlasování: pro 6 

 

13. Projektová dokumentace ke škole – tělocvična, kanalizace 
Projektová dokumentace na přístavbu a rekonstrukci ZŠ a MŠ, k níž bylo vydáno dne 15.2.2012 stavební 

povolení řeší vypouštění odpadních vod napojením do nově vybudované kanalizace. Obec Smilovice 

obdržela „Zamítnutí žádosti z OPŽP na výstavbu splaškové kanalizace v obci“.  
V projektu je navrženo rozvedení trativodu dešťové vody na hřišti, s nímž nesouhlasí vlastníci přilehlých 

pozemků p.č. 118/3 k.ú. Smilovice u Třince.  Z důvodu nesouhlasu vlastníků sousedních pozemků p.č. 81 

k.ú. Smilovice u Třince se stavebním záměrem - přístavba tělocvičny, byl tento objekt na doporučení 

stavebního úřadu vyňat z žádosti o stavební povolení. 
Z výše uvedených důvodů je nutné přepracovat část projektové dokumentace (včetně RDS) na tělocvičnu i 

kanalizaci včetně řešení odvádění dešťové vody a zažádat o vydání stavebního povolení. 
 

Usnesení č. 13/42/2014  

Zastupitelé schvalují vypracování projektové dokumentace na kanalizaci a k řešení projektové 

dokumentace tělocvičny žádají svolání schůzky s účasti zástupce stavebního úřadu ve věci 

k dořešení podání stavebního povolení na tělocvičnu včetně řešení kanalizace.  

Hlasování: pro 6 

 

14. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na 

území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Českotěšínsko 

Předmětem připravované smlouvy je poskytování Moravskoslezskému kraji finančních příspěvků 

na zajištění dopravní obslužnosti za účelem uvedeným v částce rovnající se dohodnutému podílu 

kompenzace za veřejnou službu v přepravě cestujících dle přílohy č. 1 smlouvy. Příspěvek je po 

dobu 3 let neměnný a v následujícím období bude činit max. 10 % z celkové kompenzace hrazené 

krajem. 

 

Usnesení č. 14/42/2014  

Zastupitelstvo obce schvaluje navržené modelové jízdní řády a navrhované financování dopravní 

obslužnosti a připojení se tak ke komplexní společné objednávce kraje k zajištění dopravní 

obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Českotěšínsko. 

Hlasování: pro 6 

 

15. Úprava prameniště na vodovodu 

Starosta informoval o provedených úpravách na prameništi a o pracích, které se ještě musí provést.  

Na realizaci těchto prací byly podány dvě cenové nabídky. 
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Usnesení č. 15/42/2014 

Zastupitelé schvalují provedení opravy prameniště včetně svodů podél cesty dle cenové nabídky 

60.000,-- pana Bolfa. Opravy na prameništi se hradí z fondu obnovy vodojemu. 

Hlasování: pro 6 

 

 Různé: 

 starosta podal informace: 

-  „Den obce“ posunout oficiální zahájení. 

 Závěr 

42. zasedání bylo ukončeno v 20.15 hodin. Další zastupitelstvo je naplánováno na 15.9.2014 

v 16.30 hodin. 

 

 

 

 

………………………………………     ……………………………………… 

     JANA SWACZYNOVÁ                  MIROSLAV NOGOL 

          ZAPISOVATELKA         STAROSTA OBCE 

 

 

 

 

 

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

     JINDŘICH MACKOWSKI              TOMÁŠ KUBALA         
       OVĚŘOVATEL ZÁPISU      OVĚŘOVATEL ZÁPISU 


