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Zápis a usnesení  

27. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE 

dne 5.9.2016 v 16 
30

 hod. 

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

Pientok 

OMLUVENI: Jan Ondraczka, Tomáš Kubala, Petr Riedel 

ZAMĚSTNANCI OBCE: Renáta Lasotová 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcných břemen pro pozemek u vodojemu – 

p.č. 2395 v k.ú. Smilovice u Třince -  p. Riedel 

 

Jednání: 
1. Zahájení a schválení programu jednání  

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

počet přítomných zastupitelů je 4, zastupitelstvo je usnášeníschopné a navrhnul rozšíření 

programu o bod: Zateplení školních budov a řešení havarijního stavu střech 

  

Usnesení č. 1/27/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a jeho rozšíření o bod: 

 4. Zateplení školních budov a řešení havarijního stavu střech 

 

Hlasování: pro  4 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů  

Zapisovatelkou je Renáta Lasotová, zaměstnankyně obce. 

 

Usnesení č. 2/27/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Jindřich Mackowski, Roman Pientok 

Hlasování: pro  4 

 

3. Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcných břemen pro pozemek u vodojemu – 

p.č. 2395 v k.ú. Smilovice u Třince -  p. Riedel 

Zastupitelé byli seznámení se změnou textu smlouvy, že oprávněným bude dodána do 

odběrného místa pitná voda v celkovém objemu 4.500 m3 a právo vzniká i potomkům 

oprávněných v pokolení přímém (tj. dětem, vnukům atd.) nárok na dodání zbývajícího objemu 

pitné vody do odběrného místa 
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Usnesení č. 3/27/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen 

s vlastníky V. Riedlem a M. Riedlovou, pro p.č. 2395/2 a p. č. 2395/1 vše v k. ú. Smilovice 

u Třince a pověřuje starostu podpisem smlouvy.   

Hlasování: pro  4 

 

4. Zateplení školních budov a řešení havarijního stavu střech 

Obec požádala MSK o řešení havarijní situace střechy budovy školy. Na realizaci je navázáno 

i zateplení budov, které je možno žádat i z programu OPŽP, a opakovaně může být  podána 

žádost do nové 39. výzvy. 

 

Usnesení č. 4/27/2016  

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení výběrového řízení v rozsahu dle zpracované 

projektové dokumentace s úpravou řešení střechy a podání i žádosti do programu OPŽP. 

Hlasování: pro  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

         RENÁTA LASOTOVÁ            MIROSLAV NOGOL 

           ZAPISOVATELKA          STAROSTA OBCE  

 

 

 

 

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

   JINDŘICH MACKOWSKI                             ROMAN PIENTOK 

    ČLEN ZASTUPITELSTVA     ČLEN ZASTUPITELSTVA 


