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Zápis a usnesení  

33. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE 

dne 20. 3. 2017 v 16 
30

 hod. 

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

Kubala, Jindřich Mackowski, Petr Riedel, Jan Ondraczka 

OMLUVEN:  

ZAMĚSTNANCI OBCE: Renáta Lasotová 

Další přítomni:  
 

Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Zprávy a usnesení výborů obce o kontrole 

4. Koupě pozemku  p. č. 3239 a 3249 v k. ú. Ropice – p. Světlíková, Zagórovi 

5. Smlouva o právu provést stavbu – vodovod, p. Mrózek, p. Pitucha 

6. OZV č. 1/2017  k vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské 

a základní školy  

7. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 722/22 k.ú Smilovice u Třince – p. Kasza 

8. Žádost o poskytnutí peněžitého daru – Slezská diakonie 

9. Smlouva o zřízení služebnosti p.č. 1643 k.ú Smilovice u Třince – Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. 

10. Nákup traktůrku a příslušenství 

11. Rozpočtové opatření č. 2 

 

 

1. Zahájení a schválení programu jednání  

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

počet přítomných zastupitelů je 7, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starosta navrhnul 

doplnění programu o bod: 

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku Farnímu sboru Slezské církve evangelické 

v Komorní Lhotce,  

který bude zařazen jako bod 11 a posun bodu Rozpočtové opatření č. 2 jako bod 12. 

 

Usnesení č. 1/33/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání, jeho rozšíření a změnu pořadí projednávaných 

bodů: 

11. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku Farnímu sboru Slezské církve 

evangelické v Komorní Lhotce 

12. Rozpočtové opatření č. 2 

Hlasování: pro  7 
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2. Určení zapisovatele a ověřovatelů  

Zapisovatelkou je Renáta Lasotová, zaměstnankyně obce. 

 

Usnesení č. 2/33/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Jan Ondraczka, Michaela Zuczková. 

Hlasování: pro  7 

 

3. Zprávy a usnesení výborů obce o kontrole 
Zastupitelstvu obce byl předložen zápis Finančního výboru ze dne 13. 3. 2017 a zápis Kontrolního 

výboru obce o provedené kontrole ze dne 10. 3. 2017, včetně usnesení. 

 

Usnesení č. 3/33/2017 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Finančního výboru ze dne 13. 3. 2017 a Kontrolního 

výboru ze dne 10.3 2017 o provedených kontrolách. 

Hlasování: pro  7 

 

4. Koupě pozemku  p. č. 3239 a 3249 v k. ú. Ropice – p. Světlíková, Zagórovi 

Pozemkovými úpravami v k.ú. Ropice nebyla řešena změna hranic katastrů obcí. Přístupová 

komunikace k 10 RD v severní části k.ú. Rakovec leží na k.ú. obce Ropice. Příjezd do lokality 

je po pozemcích p. č. 3239 a 3249 v k. ú. Ropice, vedeno v Katastru nemovitosti, jako ostatní 

komunikace – ostatní plocha. Tyto pozemky jsou částí MK „1c“ obce Smilovice a částečně 

jsou se zpevněným povrchem. Jelikož obec Ropice nemá zájem o nabytí pozemků do svého 

vlastnictví a jejich správu, obec Smilovice má zájem o získání vlastnických práv k těmto 

pozemkům s cílem zachování pohybu osob a zajištění přístupu po veřejně přístupné 

komunikaci k RD v lokalitě Rakovec. 

 

Usnesení č. 4/33/2017 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k dojednání podmínek ke kupní smlouvě s návrhem 

ceny 14,- Kč/m
2
 za účelem nabytí pozemků p. č. 3239 a 3249 v k. ú. Ropice. 

Hlasování: pro  7 

 

5. Smlouva o právu provést stavbu – vodovod, p. Mrózek, p. Pitucha 

Na základě podané žádosti o vyjádření ke stavbě prodloužení vodovodního řádu větev „4-5“ 

pro lokalitu na ploše Z 46 (dle územního plánu obce), bude upravena předložená projektová 

dokumentace k ÚR, a napojení bude na povolený (zatím nerealizovaný) vodovodní ŘÁD   „4-

5“. Pro územní řízení na ploše Z 46 bude vydáno vyjádření obce a pro stavební řízení bude 

předložena smlouva k provedení stavby uzavřená podle stavebního zákona. Ve věci obecní 

stavby, již povoleného řádu „4-5“, jiným investorem bude zveřejněn záměr práva stavby 

a následně bude uzavřena smlouva o právu provést stavbu dle NOZ  

Zastupitelstvo obce ukládá úkol starostovi obce projednat podmínky k dostavbě vodovodního 

řádu „4-5“ jiným investorem. 

 

6. OZV č. 1/2017  k vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské 

a základní školy  

Obecně závazná vyhláška obce Smilovice č. 1/2017, kterou se stanoví školský obvod 

mateřské školy a základní školy byla připravena za základě uzavřené Dohody o vytvoření 

společného školského obvodu spádové základní školy a mateřské školy, kterou uzavřely obec 

Smilovice a obec Řeka dne 16.3.2017. 
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Usnesení č. 6/33/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje vydání OZV č. 1/2017  k vytvoření společného školského 

obvodu spádové mateřské a základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská 

škola Smilovice, okres Frýdek -  Místek, příspěvková organizace, Smilovice č. p. 164, 739 55 

Smilovice u Třince, IČO 70645973. 

Hlasování: pro  7 

 

7. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 722/22 k.ú Smilovice u Třince – p. Kasza 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s podanou žádostí p. Kazse o koupi stavebního pozemku 

p.č. 722/22 v  k.ú. Smilovice u Třince. Obec nemá k pozemku zajištěnou příjezdovou 

komunikaci. 

 

Usnesení č. 7/33/2017 

Zastupitelstvo obce v současné době neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 722/22 k.ú. 

Smilovice u Třince a pověřuje starostu k vyřešení přístupu k pozemku. 

Hlasování: pro  7 

 

8. Žádost o poskytnutí peněžitého daru – Slezská diakonie 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu obce 

na rok 2017. 

 

Usnesení č. 8/33/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce na podporu činnosti 

Slezské diakonie, SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory, IČO 65468562 ve výši 

10 000,- Kč.    

Hlasování: pro  4 M. Zuczková, R. Pientok, J. Mackowski, P. Riedel 

zdrželi se 3 M. Nogol, T. Kubala, J. Ondraczka 

 

9. Smlouva o zřízení služebnosti p.č. 1643 k.ú Smilovice u Třince – Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. 

Součásti stavby chodníku v centru obce bylo nutné provedení překládky sítě elektronických 

komunikací a nové umístění podzemního komunikačního vedení SEK – O2, které by 

nebránilo stavbě. V zájmu obce byla maximální součinnost, z tohoto důvodu byla dohodnuta 

cena za zřízení následné služebnosti v celkové výši 100,- Kč (smlouva o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti se spol. O2 Czech Republic a.s. ze dne 29.5.2015). 

 

Usnesení č. 9/33/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti se společností Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. za účelem uložení podzemního vedení veřejné 

komunikační sítě v pozemku p.č. 1643 k.ú Smilovice u Třince, se  stanovenou cenou za 

služebnost ve výši 100,- Kč. 

Hlasování: pro  7 

 

10. Nákup traktůrku a příslušenství 

Na základě reklamních materiálu byl proveden průzkum trhu a upřesněny požadavky na 

pořízení stroje pro údržbu obce. 
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Usnesení č. 10/33/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pořízení minitraktoru s příslušenstvím.  

Hlasování: pro  6 M. Zuczková, R. Pientok, J. Mackowski P. Riedel, T. Kubala, 

J. Ondraczka 

zdržel se 1 M. Nogol 

 

11. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku Farnímu sboru Slezské církve 

evangelické v Komorní Lhotce 

K podané žádosti o poskytnutí individuální dotace Farním sborem Slezské církve evangelické 

v Komorní Lhotce, byl doložen rozpočet na plánovanou opravu fasády evangelické kaple 

v obci. 

 

Usnesení č. 11/33/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 75 tis. Kč na plánovanou opravu 

fasády evangelické kaple ve Smilovicích a uzavření „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce“ Farnímu sboru Slezské církve evangelické 

v Komorní Lhotce, IČO 69609802. 

Hlasování: pro  7 

 

12. Rozpočtové opatření č. 2 

Usnesení č. 12/33/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 2/2017 dle přílohy. 

Hlasování: pro  7 

 

Různé 

starosta obce podal informace o: 

- žádosti p. Palucha o umístění retardérů, v minulosti obec měla tento záměr, ale vlastníci 

sousedních domů vyjádřili svůj nesouhlas, 

- Memoriál J. Kowalczyka byl pro malý zájem zrušen, 

- kulturní akce, vystoupení skupiny Senzus je připraven na 22.4.2017. 

 

Závěr 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 21 hodin, další zasedání je předběžně 

stanoveno na 24.4.2017. 

 

 

 

 

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

         RENÁTA LASOTOVÁ             MIROSLAV NOGOL 

           ZAPISOVATELKA          STAROSTA OBCE  

 

 

 

 

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

         JAN ONDRACZKA                       MICHAELA ZUCZKOVÁ 

    ČLEN ZASTUPITELSTVA     ČLEN ZASTUPITELSTVA 


