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Zápis a usnesení  

9. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE 

dne 22.6.2015 v 16 
30

 hod. 

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

Pientok, Michaela Zuczková, Petr Riedel 

OMLUVEN: Tomáš Kubala 

ZAMĚSTNANCI OBCE:  Renáta Lasotová  

 

Program jednání: 
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí na programové období 

2014 – 2020 

4. Přijetí finančního daru -  škola 

5. Závěrečný účet „Sdružení obcí povodí Stonávky“ za rok 2014 

 

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: Realizace technicko–ekonomické studie pro řešení prameniště vodovodu. 

 

Usnesení č. 1/9/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a jeho rozšířeni o bod, 

6.    Realizace technicko–ekonomické studie pro řešení prameniště vodovodu obce. 

Hlasování: pro  6 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů  

Zapisovatelkou je Renáta Lasotová, zaměstnankyně obce. 

 

Usnesení č. 2/9/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje  2 ověřovatele zápisu: Michaela Zuczková, Petr Riedel 

Hlasování: pro  6 

 

3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí na programové 

období 2014 – 2020 

Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s novou strategií MAS Pobeskydí. 

 

Usnesení č. 3/9/2015 

Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS  
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Pobeskydí na programové období 2014 – 2020 na svém správním území. 

Hlasování: pro  6 

 

4. Přijetí finančního daru -  škola 

Usnesení č. 4/9/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finančního daru v hodnotě 5 110,- Kč (výtěžek z prodeje 

použitého oblečení)  Základní školou a Mateřskou školou Smilovice. 

Hlasování: pro  6 

 

5. Závěrečný účet „Sdružení obcí povodí Stonávky“ za rok 2014 

Návrh závěrečného účtu sdružení byl vyvěšen na úřední desce obce a schválen na valné 

hromadě Sněmu starostů Sdružení obcí  povodí Stonávky dne 19.5.2015. 

 

Usnesení č. 5/9/2015 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet a výsledek hospodaření Sdružení obcí 

povodí Stonávky, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 

a Nápravných opatření ke zprávě o přezkumu hospodaření, s výhradou.   

Hlasování: pro  6 

 

6. Realizace technicko – ekonomické studie pro řešení prameniště vodovodu obce 

Členové zastupitelstva obce byli seznámení P. Riedlem s aktuální situací v zásobování 

obyvatelstva pitnou vodou. 

 

Usnesení č. 6/9/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci technicko – ekonomické studie (studie proveditelnosti) 

pro řešení prameniště u vodojemu a akumulaci vod pro vodovod obce, dle cenové nabídky 

č. 050615000, firmy VODEKO  s.r.o., IČO  61947458. 

Hlasování: pro  6 

 

Dotazy a připomínky členů zastupitelstva obce k činnosti mezi zasedáními zastupitelstva 

obce. Starosta seznámil přítomné se záležitostmi: 

- kácení dřevin na pozemku p.č. 112 k.ú. Rakovec,  

- možnost odkupu pozemků dle LV č. 486 od Zemědělského  podniku Razová, s.p. 

v likvidaci, 

- převod stavebních pozemků od Státního pozemkového úřadu, 

- vklad zástavního práva do KN dle schváleného územního plánu, 

- žádost o dotaci z MSK týkající se rekonstrukce veřejného osvětlení je vedená 

v náhradních projektech. 

J. Ondraczka informoval o reklamaci povrchu oranžového hřiště. 

M. Zuczková  seznámila přítomné s cenovou nabídkou na rekonstrukci knihovny ve výši 

cca 100 tis. Kč. 

 

Závěr 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 18 00 hodin, následující zasedání je stanoveno 

na  10.8.2015.  

…………………………………                 ……………………………… 
         RENÁTA LASOTOVÁ            MIROSLAV NOGOL 
                 ZAPISOVATEL          STAROSTA OBCE 

………………………………                   ….....…………………………         
       MICHAELA ZUCZKOVÁ            PETR  RIEDEL                                                      
         ČLEN ZASTUPITELSTVA     ČLEN ZASTUPITELSTVA 


