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Zápis a usnesení  

28. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE 

dne 3.10.2016 v 16 
30

 hod. 

 
PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Michaela Zuczková, Petr Riedel, Jindřich 

Mackowski, Tomáš Kubala, Roman Pientok do 18:05 hod 

OMLUVEN: Jan Ondraczka 

ZAMĚSTNANCI OBCE: Renáta Lasotová, Jana Swaczynová od 17:40 hod. 

DALŠÍ PŘÍTOMNI: 1 host 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Prodej majetku obce – železné nosníky – most 

4. Žádost o finanční příspěvek na provoz sociální služby Charity Třinec 

5. Žádost o dar – SCEAV v Komorní Lhotce - dechová hudba 

6. OZV č. 1/2016 – noční klid 

7. Návrh dopravního značení – jednosměrný provoz,  škola 

8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 02623/2016/RRC 

9. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK - „Řešení havarijního stavu střechy 

školy“ 

10. Návrh na vyřazení majetku obce 

11. Rozpočtové opatření č. 7  

 

Jednání: 
1. Zahájení a schválení programu jednání  

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

počet přítomných zastupitelů je 6, zastupitelstvo je usnášeníschopné a navrhnul rozšíření 

programu o body:  

- Kupní smlouva – pozemky MK  p.č. 1687/2, 1739/9, 1696/8 k.ú. Smilovice u Třince –  

p. Mackowski, 

- Žádost o navýšení příspěvku – škola 

 

Usnesení č. 1/28/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a jeho rozšíření o bod: 

12. Kupní smlouva pozemky MK  p.č. 1687/2, 1739/9, 1696/8 k.ú. Smilovice u Třince –  

p. Mackowski  

13. Žádost o navýšení příspěvku – škola 

Hlasování: pro  6 
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2. Určení zapisovatele a ověřovatelů  

Zapisovatelkou je Renáta Lasotová, zaměstnankyně obce. 

 

Usnesení č. 2/28/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Tomáš Kubala, Michaela Zuczková 

Hlasování: pro  6 

 

3. Prodej majetku obce – železné nosníky – most 

Nabídka prodeje nosníků byla rozeslána stavebním firmám, dále byla zveřejněná v inzerci 

stavebních materiálů a na úřední desce obce vyvěšena dne 16.8.2016 pod ev.č. 42/2016. 

O koupi projevila zájem firma FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

 

Usnesení č. 3/28/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nosníků zájemci FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby 

a.s. za cenu 846 Kč/bm. 

Hlasování: pro  6 

  

4. Žádost o finanční příspěvek na provoz sociální služby Charity Třinec 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost Charity Třinec o finanční příspěvek spojený 

s poskytováním služeb na území obce. 

 

Usnesení č. 4/28/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 6 000 Kč pro činnost 

Charity Třinec, IČO  49591215. 

Hlasování: pro  6 

 

5. Žádost o dar – SCEAV v Komorní Lhotce - dechová hudba 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o poskytnutí peněžitého daru pro Dechovou 

hudbu – Smilovice při Farním sboru SCEAV v Komorní Lhotce. 

 

Usnesení č. 5/28/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí peněžitého daru na činnost ve výši 8 000 Kč pro 

Dechovou hudbu – Smilovice při Farním sboru SCEAV v Komorní Lhotce. 

Hlasování: pro  6 

 

6. OZV č. 1/2016 – noční klid 

Přítomni byli seznámeni s problematikou nočního klidu, řešením dle metodiky ministerstva 

vnitra a s možnosti vymezení nebo zkrácení doby nočního klidu na území obce 

u celoobecních akcí, prostřednictvím vydání obecně závazné vyhlášky. Společenské a rodinné 

akce nevyžadují ohlášení ani povolení obce a mohou pokračovat i po 22. hodině (při 

respektování ochrany doby nočního klidu dle zákona o přestupcích). 

 

Usnesení č. 6/28/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje vydání OZV č. 1/2016 o nočním klidu. 

Hlasování: pro  6 

 

7. Návrh dopravního značení – jednosměrný provoz,  škola 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí rodičů žáků ZŠ Smilovice a zaměstnanců 

o zřízení jednosměrného provozu na místní komunikaci „ŠKOLA 26c“ na p.č. 1645 
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k.ú. Smilovice u Třince vedoucí kolem hlavního vstupu do školní budovy.  

Pro zavedení změny provozu je zapotřebí vyřízení nového umístění dopravního značení: IP 4b 

– jednosměrný provoz – 1x, B 2 – zákaz vjezdu všech vozidel – 1 x, E 12 a – vjezd cyklistů 

v protisměru povolen - 2x, B24b  - zákazová dopravní značka  – 1 x, dodatková tabulka 

„mimo cyklisty“ – 1 x. 

Usnesení č. 7/28/2016 

Zastupitelstvo hlasuje o zavedení jednosměrného provozu na místní komunikaci „ŠKOLA 

26c“. 

Hlasování: pro  2 M. Nogol, M. Zuczková 

 proti 4 P. Riedel, J. Mackowski, T. Kubala, R. Pientok 

Jednosměrný provoz nebyl schválen. 

 

8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 02623/2016/RRC 

Obec požádala o prodloužení doby realizace projektu „Rekonstrukce autobusových zastávek 

ve Smilovicích“, nový termín dokončení je 30.6.2017. 

 

Usnesení č. 8/28/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02623/2016/RRC z programu Podpora obnovy 

a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016 na projekt „Rekonstrukce autobusových 

zastávek ve Smilovicích“.  

Hlasování: pro  6 

 

9. Smlouva o  poskytnutí dotace z rozpočtu MSK - „Řešení havarijního stavu střechy 

školy“ 

Obec požádala MSK o řešení havarijní situace týkající se současného stavu budovy školy. 

Zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí investiční dotace v max. výši 400.000 Kč 

na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Řešení havarijního stavu střechy 

školy“ s časovou použitelností od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016. 

 

Usnesení č. 9/28/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Řešení havarijního stavu střechy školy“. 

Hlasování: pro  6  
 

10. Návrh na vyřazení majetku obce 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem na vyřazení majetku, celková pořizovací cena 

činí 225 024,54 Kč. Dřevěná zastávka ČSAD, Čerpadlo SVA-32 a Sekačka WARI (lištová) 

bude nabídnuta k prodeji. 

 

Usnesení č. 10/28/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení majetku obce a zveřejnění nepotřebného majetku 

k prodeji, dle přílohy. 

Hlasování: pro  6 

 

11. Rozpočtové opatření č. 7  

Přítomni byli seznámení s návrhem rozpočtového opatření. 
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Usnesení č. 11/28/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření dle přílohy. 

Hlasování: pro  6 

 

- odchod R. Pientok v 18 05 hod. 

 

Kupní smlouva pozemky MK  p.č. 1687/2, 1739/9 a 1696/8 k.ú. Smilovice u Třince –  

p. Mackowski  

Dle vyjádření Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj nelze povolit navrhovaný vklad 

Kupní smlouvy schválené usnesením č. 12/25/2016, ve prospěch slučovaného pozemku 

p.č. 1686 je evidováno věcné břemeno a tento oprávněný by musel být rovněž zahrnut do 

smlouvy.  Pro provedení vkladu Kupní smlouvy je vyhotoven druhý GP č.938-61/2016 kde je 

předmětné části pozemku určené ke koupi přiřazeno nové p.č. 1696/8 a nebude provedeno  

sloučení pozemků. 

 

Usnesení č. 12/28/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Kupní smlouvy za účelem koupě pozemku 

p.č. 1739/9, (nově) p.č. 1687/2 dle GP č. 925-61a/2016  a (nově) p.č. 1696/8 dle GP č. 938-

61/2016 k.ú. Smilovice u Třince. 

Hlasování: pro  5 

 

12. Žádost o navýšení příspěvku – škola 

Základní škola a Mateřská škola Smilovice, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace 

podala žádost o navýšení provozních prostředků na pokrytí nákladů na pořízení: žaluzií do 

jižních oken MŠ Smilovice ve výši 12 240 Kč, jídelních stolů a židlí (školní jídelna) tj. 

60 600 Kč, šatních boxů do ZŠ Smilovice (doplnění kapacity šaten) tj. 7 557 Kč, vybavení 

keramické dílny (police, tabule) v hodnotě 4 633 Kč.  

 

Usnesení č. 13/28/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje Základní škole a Mateřské škole Smilovice, okres Frýdek – 

Místek, příspěvkové organizaci, navýšení příspěvku na neinvestiční náklady ve výši 

72 790 Kč a na investiční náklady ve výši 12 240 Kč. Příspěvek v celkové výši 85 030 Kč. 

Hlasování: pro  5 

 

 

Různé 

Starosta podal přítomným informace o:  

- opravě místních komunikací, 

- dotaci na kompostéry a pořízení mini traktorku se sběrným košem v rámci 

projektu sdružení obci, 

- výzvě k úhradě, vratka dotace FS ve výši 22 049,71 Kč u projektu „Zateplení 

budovy Obecního úřadu ve Smilovicích“ z OPŽP, 

- návrhu řešení přechodu pro chodce na silnici III/ 4764 v centru obce, 

- doručení písemnosti dne 19.9.2016, odvolání p. Sztefkové proti usnesení 

zastupitelstva ve věci nabytí pozemku p.č. 2156 v k.ú. Smilovice u Třince ve 

vlastnictví obce. 
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Starosta seznámil přítomné se změnou formy pracovního poměru u stávajícího 

pracovníka pro údržbu a správu obecního majetku,  a to z  Dohody o pracovní 

činnosti na Pracovní smlouvu  s 6 hodinovým úvazkem od 1.11.2016, 

 

 

 

Závěr 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19:30 hodin.  

 

 

 

 

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

         RENÁTA LASOTOVÁ            MIROSLAV NOGOL 

           ZAPISOVATELKA          STAROSTA OBCE  

 

 

 

 

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

   MICHAELA ZUCZKOVÁ                             TOMÁŠ KUBALA 

    ČLEN ZASTUPITELSTVA     ČLEN ZASTUPITELSTVA 


