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Zápis a usnesení  

32. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE 

dne 20. 2. 2017 v 16 
30

 hod. 

 
PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Michaela Zuczková, Roman Pientok, Tomáš 

Kubala, Jindřich Mackowski, Petr Riedel  

OMLUVEN: Jan Ondraczka 

ZAMĚSTNANCI OBCE: Renáta Lasotová 

Další přítomni: J. Dybová 
 

Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Žádost u udělení výjimky v počtu žáků – školka Řeka 

4. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské a základní školy 

– obec Řeka  

5. Věcné a finanční dary za rok 2016 – škola 

6. Zpráva o hospodářském výsledku za rok 2016 – škola 

7. Plán účetních odpisů pro rok 2017 – obec a škola 

8. Zateplení a rekonstrukce budov ZŠ a MŠ 

9. Žádosti spolků o dary na činnost pro rok 2017 

10. Žádosti spolků o příspěvky na činnost pro rok 2017 

11. Rozpočtové opatření č. 1 

 

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. Starosta navrhnul 

doplnění programu o bod: 

  - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – p. Mrózek, p. Pitucha 

 

Usnesení č. 1/32/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a jeho rozšíření o bod: 

  12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – p. Mrózek, p. Pitucha 

Hlasování: pro  6 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů  

Zapisovatelkou je Renáta Lasotová, zaměstnankyně obce. 

 

Usnesení č. 2/32/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Petr Riedel, Tomáš Kubala. 

Hlasování: pro  6 
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3. Žádost u udělení výjimky v počtu žáků – školka Řeka 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost, p. ředitelky Základní školy a Mateřské školy 

Smilovice, o udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí v oddělení mateřské školy Řeka (na 

dobu neurčitou), max. počet dětí na jednu třídu je 24, hygienická kapacita tohoto oddělení je 

30 dětí.  

V souladu s § 23 odst. 5 školského zákona, zřizovatel školy může povolit výjimku 

z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů stanoveného prováděcím právním předpisem do 

počtu 4 dětí. 

 

Usnesení č. 3/32/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení kapacity pro oddělení mateřské školy Řeka a povoluje 

výjimku z nejvyššího počtu dětí pro třídu MŠ Řeka do počtu 28 dětí, a to na dobu neurčitou. 

Hlasování: pro  6 

 

4. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské a základní školy 

– obec Řeka  

Na základě novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), obce mají vytvořit společné školské obvody. 

Obec Řeka má zájem o uzavření písemné dohody s obcí Smilovice o vytvoření společného 

školského obvodu spádové základní školy a mateřské školy, jejíž činnost bude vykonávat 

Základní škola a Mateřská škola Smilovice, IČO 70645973. 

 

Usnesení č. 4/32/2017  

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody, mezi obcí Smilovice a obcí Řekou, 

o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy a mateřské školy, jejíž 

činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Smilovice, okres Frýdek -  Místek, 

příspěvková organizace, Smilovice 164, 739 55 Smilovice u Třince, IČO 70645973.  

Hlasování: pro  6 

 

5. Věcné a finanční dary za rok 2016 – škola 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o výši finančních darů v hodnotě 20 tis. Kč 

a věcných darů v hodnotě 20 768,- Kč, přijatých Základní školou a Mateřskou školou 

Smilovice v roce 2016, která byla předložena v souladu s dodatkem č. 2 zřizovací listiny této 

příspěvkové organizace. 

 

6. Zpráva o hospodářském výsledku za rok 2016 – škola 

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace obce, Základní školy a Mateřské školy 

Smilovice, za rok 2016 dosáhl výše 114 963,02 Kč, po odečtení ztrát z minulého období činí 

jeho zůstatek 2 940,18 Kč, p. ředitelka žádá o rozhodnutí jeho použití. 

 

Usnesení č. 6/32/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje odložení tohoto bodu, dle vyhlášky č. 220/2013 Sb. 

o hospodářském výsledku bude rozhodováno až po schválení účetní závěrky. 

Hlasování: pro  6 

 

7. Plán účetních odpisů pro rok 2017 – obec a škola 

Na jednání zastupitelstva obce byly předloženy plány účetních odpisů pro rok 2017 

příspěvkové organizace a obce. 
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Usnesení č. 7/32/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje Plán účetních odpisu předložený příspěvkovou organizací, 

Základní školou a Mateřskou školou Smilovice, a dále bere na vědomí informaci o Plánu 

účetních odpisu obce. 

Hlasování: pro  6 

 

8. Zateplení a rekonstrukce budov ZŠ a MŠ 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem p. ředitelky na opravy a technické zhodnocení 

budov školy a školky. Částečně bude rekonstrukce budov řešena z dotací, pro výměnu 

umyvadel před keramikou a světel u vstupu na chodbě (školní budova) bude provedeno 

výběrové řízení. 

 

9. Žádosti spolků o dary na činnost pro rok 2017 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a projednalo doručené žádosti spolků o poskytnutí 

peněžitého daru z rozpočtu obce na rok 2017. 

 

Usnesení č. 9a/32/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančních darů z rozpočtu obce na podporu činnosti 

spolků v celkové výši 53 900,- Kč dle přílohy.  

Hlasování je zobrazeno v tabulce viz příloha. 

 

Usnesení č. 9b/32/2017  

Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2017 bezplatný pronájem kulturního zařízení obce pro 

místní spolky v celkové výši 4 000,- Kč, za podmínky provedení úklidu pronajatého zařízení. 

Hlasování: pro  6 
 

10. Žádosti spolků o příspěvky na činnost pro rok 2017 

Zastupitelstvu obce byly předloženy dvě doručené žádosti o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu obce. 

 

Usnesení č. 10a/32/2017 

Zastupitelstvo obce odložilo projednání podané žádosti Farním sborem Slezské církve 

evangelické v Komorní Lhotce, k dalšímu jednání požaduje předložení celkového rozpočtu na 

plánovanou opravu evangelické kaple a přilehlé hospodářské budovy.   

Hlasování: pro  6  
 

Usnesení č. 10b/32/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 300 tis. Kč a uzavření 

„Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce“ s organizací 

SC Smilovice, z.s., IČO 61984159.  

Hlasování: pro  4  
 zdržel se  2  (T. Kubala, P. Riedel) 

 

11. Rozpočtové opatření č. 1 

 

Usnesení č. 11/32/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 1/2017 dle přílohy. 

Hlasování: pro  6 
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12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – p. Mrózek, 

p. Pitucha 

Obec obdržela žádost o zřízení věcného břemene, předmětem smlouvy o smlouvě budoucí je 

zřízení věcného břemene k výstavě nového vodovodního řádu na p.č. 2021 k.ú. Smilovice 

u Třince, za účelem vedení vodovodu k nově rozděleným parcelám určeným pro výstavbu 

rodinným domům na ploše Z 46 dle územního plánu. Do roku od podpisu smlouvy, strany 

uzavřou úplatnou smlouvu o zřízení věcného břemene. 

 

Usnesení č. 12/32/2017 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy a hlasuje o neschválení „Smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě“, k prodloužení vodovodního řádu, stavba vede 

přes pozemek obce p.č. 2021 k.ú. Smilovice u Třince, budoucí povinná je obec a jako budoucí 

oprávnění vystupují p. Mrózek, p. Pitucha. 

Hlasování: pro 6 

Zastupitelstvo obce neschválilo uzavření smlouvy v tomto znění a požaduje předložení 

vhodnějšího typu smlouvy např. smlouva o budoucí smlouvě o právu provést stavby. 

 

 

Různé 

starosta obce podal informace o: 

 Žádost obce Řeka o úpravu smlouvy na zvýšení příspěvku pro SDH 

 Výsledek kontroly provedené ve škole v obci Hnojník 

 Nemocnice Třinec zpřístupnila informace pro pacienty 

 Připomínky vlastníků k provedeným pozemkovým úpravám k.ú. Rakovec  

 Nákup traktůrku v hodnotě 440 tis. Kč bez DPH, základní sestava; 

 

místostarosta obce podal informace o: 

 přípravě Dne obce. 

 

 

Závěr 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 21 hodin. 

 

 

 

 

 

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

         RENÁTA LASOTOVÁ            MIROSLAV NOGOL 

           ZAPISOVATELKA          STAROSTA OBCE  

 

 

 

 

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

         TOMÁŠ KUBALA                               PETR RIEDEL 

    ČLEN ZASTUPITELSTVA     ČLEN ZASTUPITELSTVA 


