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Zápis a usnesení  

5. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE 

dne 16.2.2015 v 16 
30

 hod. 

 
PŘÍTOMNI zastupitelé: Jindřich Mackowski, Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman 

Pientok,  Petr Riedel, Michaela Zuczková, Tomáš Kubala od 16: 55 hod 

OMLUVEN:    
ZAMĚSTNANCI ÚŘADU:  Renáta Lasotová  

Další  PŘÍTOMNI:  Mgr. Jana Dybová 

 

Program jednání:     
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o veřejných službách - dopravní obslužnost ARRIVA 

MORAVA a.s. 

4. Financování projektu „Informujme se navzájem – rozvoj informačních systémů 

v Bystrickej dolině a povodí Stonávky“ 

5. Žádost o navýšení příspěvku - ZŠ a MŠ Smilovice  

6. Žádost o schválení změn v rejstříku škol -  ZŠ a MŠ Smilovice 

7. Žádost o schválení sponzorského daru - ZŠ a MŠ Smilovice  

8. Úbytkový seznam  - vyřazení knih s fondu Místní knihovny 

   

Jednání: 
1. Zahájení a schválení programu jednání  

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

přítomných zastupitelů je 6, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starosta navrhuje rozšíření 

programu o bod: Pronájem pozemků p.č.722/22 k.ú. Smilovice u Třince a 497 k.ú. Rakovec.  

 

Usnesení č. 1/5/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a jeho rozšíření o bod: 

9. Pronájem pozemků p.č.722/22 k.ú. Smilovice u Třince a 497 k.ú. Rakovec. 

Hlasování: pro  6 

   

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů  

Zapisovatelkou je Renáta Lasotová, zaměstnankyně obce. 

 

Usnesení č. 2/5/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje  2 ověřovatele zápisu: M. Zuczková, J.Mackowski 

Hlasování: pro 6  
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3. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o veřejných službách - dopravní obslužnost ARRIVA 

MORAVA a.s. 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dodatkem č. 3 pro zajištění dopravní obslužnosti 

dopravcem ARRIVA MORAVA a.s. týkající se poskytnutí kompenzace za veřejné služby ve 

veřejné linkové osobní dopravě s vykazovanou prokazatelnou ztrátou. Návrh na úhradu 

dopravci z důvodu plnění dopravní obslužnosti linek 861743 a 861748 pro rok 2015 činí 

56 732,- Kč. 
 

Usnesení č. 3/5/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě 

cestujících, poskytnutí kompenzace za veřejné služby ze dne 30.3.2012, s dopravcem 

ARRIVA MORAVA a.s. kde pro rok 2015 je stanovena úhrada závazku ve výši  56. 732,- Kč 

Hlasování: pro 6  

 

4. Financování projektu „Informujme se navzájem – rozvoj informačních systémů 

v Bystrickej dolině a povodí Stonávky“ 

Na pokrytí financování projektu, valná hromada svazku obcí schválila čerpání úvěru ve výši 

850 000 Kč, smlouva je uzavřena mezi Sdružením obcí povodí Stonávky a Českou 

spořitelnou a.s. Z projektu je financován info-kiosek, QR kódy, malovaná mapa a kalendáře 

r. 2014. 

 

Usnesení č. 4/5/2015  

Zastupitelstvo obce schvaluje financování projektu „Informujme se navzájem určeného pro 

rozvoj informačních systémů v Bystrickej dolině a povodí Stonávky“, prostřednictvím úvěru 

a úhradu faktury ve výši 2 376,10 Kč za úroky z úvěru za rok 2014, rozpočtové opatření č. 

2/2015 dle přílohy. 

Hlasování: pro 6  

Příchod T. Kubala v 16:55 hod. 

5. Žádost o navýšení příspěvku - ZŠ a MŠ Smilovice  

Zastupitele byli seznámení s žádosti o navýšení příspěvku pro školu na vybavení školní 

kuchyně za účelem zvýšení její kapacity pro příští období. Z příspěvku bude zakoupen 

konvektomat včetně přídavných zařízení v hodnotě 219 298 Kč a varný kotel v ceně 

150 000 Kč. 

 

Usnesení č. 5/5/2015  

Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení příspěvku pro Základní školu a Mateřskou školu 

Smilovice o 219 298 Kč na zakoupení konvektomatu s příslušenstvím a schvaluje provedení 

výběrového řízení na zakoupení varného kotle, jehož cena bude předložena na příštím 

jednání, rozpočtové opatření č. 2/2015 dle přílohy. 

Hlasování: pro 7  

 

6. Žádost o schválení změn v rejstříku škol -  ZŠ a MŠ Smilovice 

Paní ředitelka Mgr. J. Dybová upřesnila počty k navýšení kapacity pro provedení změny 

v rejstříku škol. Cizí strávníci ve školní jídelně nejsou zahrnováni do kapacity dětí.  

 

Usnesení č. 6/5/2015  

Zastupitelstvo obce schvaluje změny v rejstříku škol týkající se navýšení kapacity základní 

školy na 80 žáků, u družiny na 60 žáků a kapacity školní kuchyně na 135 jídel. 

Hlasování: pro 7  
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7. Žádost o schválení sponzorského daru - ZŠ a MŠ Smilovice  

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s věcnými sponzorskými dary (židle jídelní, židle 

kancelářská, stoly, sušák pro výkresy, knihovny) v celkové hodnotě 14 223 Kč dle přílohy.  

 

Usnesení č. 7/5/2015  

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí věcných darů Základní školou a Mateřskou školou 

Smilovice v celkové hodnotě 14 223 Kč. 

Hlasování: pro 7  

 

8. Úbytkový seznam  - vyřazení knih s fondu Místní knihovny 

Usnesení č. 8/5/2015  

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení 79 ks knih s fondu Místní knihovny dle úbytkového 

seznamu v celkové hodnotě 9 284 Kč. 

Hlasování: pro 7  

 

9. Pronájem pozemků p.č.722/22 k.ú. Smilovice u Třince a 497 k.ú. Rakovec 

Odložený bod usnesením 7/3/2014. Jedná se o pozemky ve vlastnictví obce zapsané na LV 1,  

p.č. 722/22 o  výměře 3 201 m
2
 a  p.č. 497 o výměře 1600 m

2
, dle druhu pozemku vedeno 

v KN jako orná půda. 

 

Usnesení č. 9/5/2015  

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.č.722/22 

k.ú. Smilovice u Třince a 497 k.ú. Rakovec. 

Hlasování: pro 7  

 

- Dotazy a připomínky členů zastupitelstva obce k činnosti mezi zasedáními 

zastupitelstva obce.  

Starosta a místostarosta informovali přítomné o průběhu obecního plesu, příští ples se bude 

konat 29.1.2016. 

Starosta dále seznámil: 

- s organizací zimní údržby místních komunikací, za měsíc leden byla údržba vyčíslena na 

19 514 Kč (p. Samiec fakturu ještě nedodal); 

- ve čtvrtek byla řešena havarijní situace v budově obce s odtokem odpadu z kadeřnictví; 

- o zahájení vrtných prací na vrtu Sm-1; 

- ve spolupráci s MK PZKO bude v rámci badmintonového turnaje organizován memoriál 

ing. J. Kowalczyka dne 21.3.2015  ve Sportcentru Smilovice. 

 

- Závěr 

Zasedání zastupitelstva obce  bylo ukončeno v 18.10  hodin, následující zasedání je stanoveno 

na 16.3.2015.  

 

 

………………………………………    ……………………………………… 

          RENÁTA LASOTOVÁ             MIROSLAV NOGOL 

                ZAPISOVATEL          STAROSTA OBCE 

 

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

     JINDŘICH MACKOWSKI                           MICHAELA ZUCZKOVÁ 

      ČLEN ZASTUPITELSTVA       ČLEN ZASTUPITELSTVA 


