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Zápis a usnesení  
3. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE 
dne 15.12.2014 v 16 30 hod. 

 
PŘÍTOMNI zastupitelé:  Miroslav Nogol, Roman Pientok,  Petr Riedel, Michaela Zuczková,  
Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski (18.35 hod.) 
OMLUVEN: Jan Ondraczka, 
ZAM ĚSTNANCI ÚŘADU:  Jana Swaczynová 
Další  PŘÍTOMNI:  
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola plnění zadaných úkolů 
4. Rozpočtové opatření č. 6 
5. Rozpočtový výhled 2015 - 2017 
6. Návrh rozpočtu obce na rok 2015 
7. Pronájem pozemků p.č.722/22 k.ú. Smilovice u Třince a 497 k.ú. Rakovec 
8. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/8/i/2014/Ch – Moravskoslezský kraj 
9. Žádost o finanční příspěvek z Fondu mikroprojektů česko – slovenské příhraničí: Kulturní 

zařízení obce Smilovice 
10. Dodatek ke smlouvě na odběr a dodávku pitné vody v r. 2015 - SmVaK 

 
• Různé 
• Závěr 

 
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:  
 
Žádost o dotaci na ministerstvu financi na přístavbu a rekonstrukci základní školy ve Smilovicích 
 
Usnesení č. 1/3/2014 
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a jeho rozšíření o bod: 
 
11. Žádost o dotaci na ministerstvu financi na přístavbu a rekonstrukci základní školy ve Smilovicích 
Hlasování: pro  5 
   

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů  
Zapisovatelkou je Jana Swaczynová, zaměstnankyně obce. 
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Usnesení č. 2/3/2014 
Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Michaela Zuczková, Petr Riedel 
Hlasování: pro  5 

 
3. Kontrola plnění zadaných úkolů 

K bodu - 28. ZO – 25.2.2013, usnesení č. 4/28/2013  
Internetové připojení pro obec a knihovnu. Realizace služeb a technické parametry budou vymezeny ve 
smlouvě, kontrolou je pověřen p. Riedel. – úkol trvá – je potřeba domluvit osobní schůzku – pan 
starosta, p. Riedel a p. Chlebek 

 40. ZO – 19.5.2014, usnesení č. 16/40/2014  
Žádost o odkoupení části p.č. 1641/2 k.ú. Smilovice u Třince Prodej pozemku – žadatelé byli vyzváni 
k doložení kupní ceny  

 42. ZO – 18.8.2014, usnesení č. 4/42/2014 
 Zastupitelstvo obce ukládá přepočítat Plán financování obnovy vodovodu. – úkol trvá -  plán 
financování obnovy vodovodu byl aktualizován z důvodu rozšíření vodovodního řádu v obci Ropice. 
Z důvodu krátkého úseku se cena plánu financování obnovy vodovodu nemění a zůstává ve stejné 
výši, schváleno dle ZO z 28. zasedání konaného dne 10.11.2008 a to do roku 2019. 
 
Usnesení č. 3/3/2014 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o provedených kontrolách plnění. 
Hlasování: pro  5 
 

4. Rozpočtové opatření č. 6. 
Usnesení č. 4/3/2014 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6. dle přílohy. 
Hlasování: pro  5 
 

5. Rozpočtový výhled 2015-2017 
Usnesení č. 5/3/2014  
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na rok 2015-2017 dle přílohy. 
Hlasování: pro  5 
 
Příchod p. Mackowski od 18.35 hod. 
 

6. Návrh rozpočtu obce na rok 2015 
Návrh rozpočtu obce byl zveřejněn na úřední desce dne 28.11.2014 a na elektronické úřadní desce. 
 
Usnesení č. 6/3/2014 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2015 s úpravami v příjmech navýšení pol. 
1211 na 3.500 tis. a úpravu pol. 6409 rezerva bez částky. Celkové příjmy po konsolidaci činí 
8.516.700,-- a celkové výdaje po konsolidace činí 4.762.192,--. Rozpočet na rok 2015 se schvaluje 
jako přebytkový.  
Hlasování: pro  6 
 

7. Pronájem pozemků p.č.722/22 k.ú. Smilovice u Třince a 497 k.ú. Rakovec 
Bod se odkládá k zjištění skutečného stavu.  
 

Usnesení č. 7/3/2014 
Zastupitelstvo obce hlasuje o odložení bodu týkajícího se pronájmu pozemku p.č. 722/22 k.ú. 
Smilovice u Třince a 497. k.ú. Rakovec. 
Hlasování: pro  6 
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8. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/8/i/2014/Ch – Moravskoslezský kraj 
Budoucí dárce Moravskoslezský kraj je vlastníkem nemovitostí, zapsaných na listu vlastnictví č. 138 
a to pozemků parcela č. 1614/2 (ostatní plocha, silnice), parcela č. 1696/2 (ostatní plocha, silnice), 
vše v katastrálním území Smilovice u Třince. Budoucí obdarovaný Obec Smilovice hodlá vybudovat 
na části shora specifikovaných nemovitostí stavbu: ,,Chodník – obec Smilovice“ na silnici č. 
III/4764. 
 
Usnesení č. 8/3/2014 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě darovací č. FM/8/i/2014/Ch – 
Moravskoslezský kraj, týkající se p.č. 1614/2 a 1696/2 k.ú. Smilovice u Třince pro stavbu „Chodník 
– obec Smilovice“ 
Hlasování: pro  6 
 

9. Žádost o finanční příspěvek z Fondu mikroprojektů česko – slovenské příhraničí: Kulturní 
zařízení obce Smilovice 

Za účelem podpory vzájemné příhraniční spolupráce obcí Smilovice a Bitarová, byla vypracována 
a podána žádost o finanční příspěvek z oblasti podpory 1.6. Fondu mikroprojektů: „Kulturní zařízení 
obce Smilovice“ v celkové výši 24.673,06 EUR.  
 
Usnesení č. 9/3/2014 
Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění vlastních zdrojů ve výši 3 700,96 EUR na financování 
mikroprojektu „Kulturní zařízení obce Smilovice“. Celkové oprávněné výdaje pro žádost o finanční 
příspěvek z Regionu Bílé Karpaty - 17. výzva na předkládání Žádostí o finanční příspěvek v oblasti 
podpory 1.6. Fond mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce  Slovenská 
republika – Česká republika 2007 – 2013, činí 24.673,09 EUR.  
Hlasování: pro  6 
 

10. Dodatek ke smlouvě na odběr a dodávku pitné vody v r. 2015 - SmVaK 
Usnesení č. 10/3/2014 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o dodávce a odběru pitné vody 
s účinností od 1.1.2015 se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. 
Hlasování: pro  6 
 

11. Žádost o dotaci na ministerstvu financi na přístavbu a rekonstrukci základní školy ve 
Smilovicích 

Na Ministerstvu financí je zveřejněná výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace – podprogram 
298 213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí 
velkých měst“.  
Předmětem dotace je vyřešení nedostatečné kapacity ZŠ, realizace přístavby školy – ze severní části 
(soc. zařízení, bezbariérový vstup, střecha, šatny, vybavené třídy). Název projektu: Přístavba 
a rekonstrukce základní školy ve Smilovicích. Investiční náklady na dotaci jsou celkem 12.640.000,-- 
z toho dotace 8.836.000,-- (70%). 
 
Usnesení č. 11/3/2014 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na ministerstvo financí na „Přístavbu a 
rekonstrukci základní školy ve Smilovicích.“ 
Hlasování: pro   4 
         zdržel se  2 (Riedel, Kubala)  
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- Dotazy a připomínky členů zastupitelstva obce k činnosti mezi zasedáními zastupitelstva  
- Závěr 
 
Zasedání zastupitelstva obce  bylo ukončeno v 21.30 hodin, následující zasedání je předběžně 
stanoveno na 19.1.2015. 
 
 
 
 
 
………………………………………     ……………………………………… 
        JANA SWACZYNOVÁ                MIROSLAV NOGOL 
                ZAPISOVATEL                STAROSTA OBCE 
 
 
 
 
 
………………………………………     ………………………………………         
          PETR RIEDEL                                 MICHAELA ZUCZKOVÁ 
  ČLEN ZASTUPITELSTVA             ČLEN ZASTUPITELSTVA 
 
 
 


