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Zápis a usnesení  

15. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE 

dne 14.12.2015 v 16 
30

 hod. 

 
PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jindřich Mackowski, Roman Pientok, Michaela 

Zuczková, Petr Riedel, Jan Ondraczka, od 16:45 hod Tomáš Kubala 

OMLUVEN:  
ZAMĚSTNANCI OBCE:  Renáta Lasotová, Jana Swaczynová 

DALŠÍ PŘÍTOMNI: AWT Rekultivace – p. Zavadil 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s AWT Rekultivace a.s. -  most 

4. Výsledky studie pro řešení situace - vodovod Smilovice 

5. Rozpočtový výhled 2016 – 2018 

6. Návrh rozpočtu obce na rok 2016 

7. Rozpočtové opatření č. 9 

 

 

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 navrhnul rozšíření 

programu o body:  

- Žádost o souhlas s umístěním sídla - Český svaz včelařů z. s., základní organizace,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Smlouva o právu umístit a provést stavbu  na p.č. 1686 k.ú. Smilovice u Třince, RWE 

GasNet, 

- Žádost příspěvkové organizace obce tj. školy o schválení přijetí sponzorského daru  

 

Usnesení č. 1/15/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a jeho rozšíření o body:  

8.  Žádost o souhlas s umístěním sídla - Český svaz včelařů z. s., základní organizace,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

9.  Smlouva o právu umístit a provést stavbu  na p. č. 1686 k.ú. Smilovice u Třince, RWE 

GasNet, 

10. Žádost příspěvkové organizace obce tj. školy o schválení přijetí sponzorského daru. 

Hlasování: pro  6 
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2. Určení zapisovatele a ověřovatelů  

Zapisovatelkou je Renáta Lasotová, zaměstnankyně obce. 

 

Usnesení č. 2/15/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Jindřich Mackowski, Jan Ondraczka. 

Hlasování: pro  6 

 

3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s AWT Rekultivace a.s. -  most 

Zástupce firmy AWT Rekultivace a.s. seznámil přítomné z důvodem opoždění stavebních 

prací spojených s rekonstrukcí mostu (řešení havarijního stavu plynovodu, přeložka 

vodovodu) a s novým harmonogramem prací. V současné době budou stavební práce 

prováděny do 22. až 23. prosince a položení živičného povrchu bude probíhat v návaznosti na 

provoz obaloven. Dodatek č. 1 se vztahuje k posunu termínu dokončení díla do 30. 4. 2016.  

příchod v 16:45 hod - T. Kubala 

 

Usnesení č. 3/15/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s AWT Rekultivace 

a.s. týkající se stavby „SMILOVICE - Rekonstrukce mostu ev. č. 2c - M1“, posunu termínu 

dokončení díla do 30.4.2016 

Hlasování: pro  7 

 

4. Výsledky studie pro řešení situace - vodovod Smilovice 

Zastupitelé byli seznámeni s výsledky zpracované Technicko-ekonomické studie, Studie 

proveditelnosti a hydrogeologického posouzení vodního zdroje za účelem zjištění nových 

zdrojů pitné vody pro zásobování obce, P. Riedel seznámil přítomné s podrobnostmi 

prameniště Godula I a Godula II, nové zdroje jsou na soukromých pozemcích, sledování 

vydatnosti vodního zdroje lze provádět následně v průběhu 1 roku s náklady 50 – 100 tis. Kč. 

V současné době extrémního sucha je přítok do vodojemu nulový.  

 

Usnesení č. 4/15/2015 

Zastupitelstvo bere na vědomí záměr úpravy stávajícího prameniště a provedení sledování 

vydatnosti vodního zdroje v lokalitě Godula I a Godula II.  

 

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení projektové dokumentace pro úpravu stávajícího 

vodojemu, dle doporučení viz studie Vodeko s.r.o. 

Hlasování: pro  7 

 

5. Rozpočtový výhled 2016 – 2018 

Usnesení č. 5/15/2015  

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na rok 2016 - 2018 dle přílohy. 

Hlasování: pro  7 

 

6. Návrh rozpočtu obce na rok 2016 

Návrh rozpočtu obce byl zveřejněn na úřední desce dne 27. 11. 2015 a na elektronické úřední 

desce. 

 

Usnesení č. 6/15/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2016 s úpravami v příjmech a výdajích dle 

přílohy. Celkové příjmy po konsolidaci činí 9 037 200 Kč a celkové výdaje po konsolidaci 
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činí 8 480 050 Kč. Rozpočet na rok 2016 se schvaluje jako přebytkový.  

Hlasování: pro  7 

 

7. Rozpočtové opatření č. 9 

Usnesení č. 7/15/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9. dle přílohy. 

Hlasování: pro  7 

 

8. Žádost o souhlas s umístěním sídla - Český svaz včelařů z. s., základní organizace    

Zastupitelé obce byli seznámení s žádosti spolku o zřízení adresy sídla spolku Českého svazu 

včelařů o. s., základní organizace Smilovice na adrese sídla obecního úřadu tj. Smilovice 

č. p. 13.  

 

Usnesení č. 8/15/2015  

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Českého svazu včelařů, o. s., o zřízení adresy sídla 

spolku: „Český svaz včelařů z. s., základní organizace Smilovice“ na adrese sídla obecního 

úřadu tj. Smilovice č. p. 13, PSČ 739 55; za doručenou poštu do samostatné poštovní 

schránky spolku obec neponese odpovědnost, spolek si zařídí odnos doručené korespondence 

na pobočce pošty. 

Hlasování: pro  7 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

9. Smlouva o právu umístit a provést stavbu  na p.č. 1686 k.ú. Smilovice u Třince, RWE 

GasNet 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se změnou trasy plynovodu na p. č. 1686 k. ú. Smilovice 

u Třince, kdy v rámci stavebních prací při rekonstrukci mostu byl zjištěn havarijní stav 

plynového potrubí přes vodní tok Řeka. 

 

Usnesení č. 9/15/2015  

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o právu umístit a provést stavbu na 

p. č. 1686 k. ú. Smilovice u Třince, se společností RWE GasNet v rámci stavby „REKO MS 

Smilovice NP ID 1444018 HAV“, spojenou s přemístěním trasy plynovodu. 

Hlasování: pro  7 

 

10. Žádost příspěvkové organizace obce tj. školy o schválení přijetí sponzorského daru 

K projednání byla předložená žádost příspěvkové organizace – školy, o schválení přijetí 

sponzorského daru v hodnotě 9 099,- Kč. 

 

Usnesení č. 10/15/2015  

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí sponzorského daru v hodnotě 9 099,- Kč (policový 

systém s vybavením IKEA) Základní školou a Mateřskou školou Smilovice, příspěvkovou 

organizací. 

Hlasování: pro  7 

 

Dotazy a připomínky členů zastupitelstva obce k činnosti mezi zasedáními zastupitelstva 

obce. Starosta seznámil přítomné s těmito záležitostmi: 

- návrhem na úpravu parčíku s nákladem cca 20 tis. Kč, kde budou umístěny 

zbývající kameny z rozebraného mostu, 

- požadavek pro navýšení rozpočtu příspěvkové organizace – školy, bude projednán 

s p. ředitelkou; 
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p. Riedel informoval přítomné o žádosti p. Mrozka týkající se výstavby části vodovodního 

řádu 4-5 (vodovod DN 80/PE o 90) o délce 300 m směrem z centra obce.  

 

Závěr 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 18 50 hodin, následující zasedání je stanoveno 

na  18.1.2016.  

 

 

 

 

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

         RENÁTA LASOTOVÁ            MIROSLAV NOGOL 

             ZAPISOVATELKA          STAROSTA OBCE  

 

 

 

………………………………......                          ….....…………………………         

    JINDŘICH MACKOWSKI                                               JAN ONDRACZKA 

    ČLEN ZASTUPITELSTVA     ČLEN ZASTUPITELSTVA 


