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Zápis a usnesení  

35. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE 

dne 22. 5. 2017 v 16 
30

 hod. 

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

Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, 

OMLUVEN: Tomáš Kubala 

ZAMĚSTNANCI OBCE: Renáta Lasotová 

Další přítomni: Mg. Jana Dybová od 17:15 
 

Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Financování projektu „Rekonstrukce veřejného osvětlení – Smilovice“  

4. Návrh „Závěrečného účtu obce Smilovice“ za rok 2016 

5. Účetní závěrka obec  - rok 2016 

6. Účetní závěrka škola - rok 2016  

7. Hospodářský výsledek za rok 2016 – škola 

8. Žádost o navýšení příspěvku – škola 

9. Financování zateplení budovy školy a školky 

10. Výroční zpráva Stonax, o.p.s. za rok 2016  

11. Dodatek č. 3 ke smlouvě – K2 stavební Moravia s.r.o. - chodník 

12. Rozpočtové opatření č. 4 

 

 

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 uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/12/i/2017/Ch -  MSK  

 

Usnesení č. 1/35/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a jeho rozšíření o bod: 

13. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/12/i/2017/Ch -  MSK 

Hlasování: pro  6 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů  

Zapisovatelkou je Renáta Lasotová, zaměstnankyně obce. 

 

Usnesení č. 2/35/2017 

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

Hlasování: pro  6 
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3. Financování projektu „Rekonstrukce veřejného osvětlení – Smilovice“  

Obec předložila žádost o poskytnutí dotace na Ministerstvo průmyslu a obchodu do „Státního 

programu na podporu úspor energie pro rok 2017 - Program EFEKT 2, aktivita 1A. Žádost 

byla doporučena k podpoře ze státního rozpočtu ve výši 492 220,- Kč, tj. 50 % ze způsobilých 

výdajů. Celkové výdaje na projekt dle rozpočtu činí 1 489 988 Kč včetně DPH, konečná cena 

bude soutěžená ve výběrovém řízení. 

 

Usnesení č. 3/35/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování projektu „Rekonstrukce veřejného osvětlení  - 

Smilovice“, číslo: 122D221007292 z rozpočtu obce. 

Hlasování: pro  6 

 

4. Návrh „Závěrečného účtu obce Smilovice“ za rok 2016 

Návrh Závěrečného účtu obce Smilovice byl zveřejněn na úřední desce obce ode dne 

21.04.2017 do 23.05.2017, připomínky nebyly podány. Při provedeném přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 

Usnesení č. 4/35/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2016 a souhlasí s celoročním 

hospodařením obce, dále bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Smilovice, a to bez výhrad.  

Hlasování: pro  6 

 

5. Účetní závěrka obec  - rok 2016 

Obec zpracovala a zastupitelstvu obce předložila roční účetní závěrku za rok 2016. 

Ke schválení účetní závěrky je zhotoven protokol o schválení účetní závěrky podle vyhlášky 

220/2013 Sb., § 23 a 26.  

 

Usnesení č. 5/35/2017 

Zastupitelstvo obce Smilovice schvaluje roční účetní závěrku obce Smilovice IČO: 0576905 

sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016, s tím, že schvalovaná účetní závěrka v rozsahu 

předložených podkladů poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční 

situace účetní jednotky ve smyslu § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na 

schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.  

Hlasování: pro  6 

 

6. Účetní závěrka škola - rok 2016 
Základní škola a Mateřská škola Smilovice zpracovala a zastupitelstvu obce předložila roční 

účetní závěrku za rok 2016.  

Na základě předložených podkladů příspěvkovou organizací i protokolu ze dne 25.4.2017 

o provedené kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bylo 

zjištěno, že vedené účetnictví příspěvkové organizace vykazuje nedostatky. V roce 2016 

nebyla zúčtována ztráta z rezervního fondu ve výši 19.144,32 Kč dle usnesení ZO 3/20/2016, 

tak jak bylo schváleno zřizovatelem. Dále bylo navýšení příspěvku od zřizovatele ve výši 

50.434 Kč chybně zaúčtováno, dokl.č. 100005 ze dne 31.5.2016 jako úpis pohledávky za 

stravné. K zjištěným nedostatkům byly příspěvkovou organizací přijaty opatření k nápravě 

č.j.: ZŠ/0066/2017/02 ze dne 16.5.2017, vedeno pod. č.j. 277/451/2017, ale nebyly předložené 

průkazné účetní záznamy, včetně zápisu v příslušných knihách týkající se nápravy nedostatků, 



Obec Smilovice 

3. 

35. ZÁPIS a USNESENÍ.doc 

 

 

jak stanovuje vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek, dále jen vyhláška.  

 

Usnesení č. 6/35/2017 

Zastupitelstvo obce Smilovice neschvaluje roční účetní závěrku Základní školy a Mateřské 

školy Smilovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace IČO: 70645973, sestavenou 

k rozvahovému dni 31.12.2016, neboť dle zjištění, účetnictví neposkytuje věrný a poctivý 

obraz předmětu účetnictví účetní jednotky ve smyslu § 4, § 16 a § 19 vyhlášky, a nebyly 

předložené průkazné účetní záznamy k odstranění nedostatků po provedené kontrole ani 

provedeny opravy k datu schvalování této závěrky. Lhůtu pro odstranění zjištěných závad dle 

§ 28 odst. 4 vyhlášky, stanovuje zastupitelstvo obce do 15.6.2017, po té bude opětovně 

předložena účetní závěrka k projednání. Dále dle § 26 odst. 2 požaduje předložení mezitímní 

účetní závěrky a v příspěvkové organizaci bude provedena dílčí kontrola dle zákona 

č. 320/2001 Sb. zákona o finanční kontrole, a to za 2 Q/2017. 

Hlasování: pro  6 

 

7. Hospodářský výsledek za rok 2016 – škola 

Dle předložené informace ředitelky, Základní škola a Mateřská škola Smilovice, okres Frýdek 

– Místek, hospodářský výsledek příspěvkové organizace obce, 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.  

Na základě provedené kontroly bylo zjištěno, že v příspěvkové organizaci z důvodu 

nesprávného účetního postupu nebyla pokryta vzniklá ztráta za rok 2015 a peněžní prostředky 

byly zaúčtovány do příspěvku na provoz.  

 

Usnesení č. 7/35/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje převedení finanční částky za zlepšený hospodářský výsledek za 

rok 2016 ve výši 114 963,02 Kč do rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy 

Smilovice, okres Frýdek – Místek, příspěvkové organizace, ze kterého bude uhrazena ztráta 

z předcházejících účetních období. Po zaúčtování bude provedena dílčí kontrola dle zákona 

o finanční kontrole. 

Hlasování: pro  6 

 

8. Žádost o navýšení příspěvku – škola 

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

požádala o navýšení příspěvku na provoz za účelem pokrytí nákladů v celkové výši 

40 439 Kč na rekonstrukci umývacího koutu před keramickou dílnou ve výši 34 633 Kč a dále 

na mimořádný vývoz žumpy ve výši 5 806 Kč. 

 

Usnesení č. 8/35/2017 

Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost Základní školy a Mateřské školy Smilovice, okres 

Frýdek – Místek, příspěvkové organizaci o navýšení příspěvku na provoz, ale pro 

rekonstrukci umývacího koutu před keramickou dílnou v hodnotě 34 633 Kč schvaluje použití 

fondu investic (ve fondu investic je 99 483 Kč). Vývoz žumpy bude hrazen v rámci příspěvku 

na provoz. 

Hlasování: pro  6 

 

9. Financování zateplení budovy školy a školky 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s možností získání dotace na zateplení budov ZŠ a MŠ 

z OPŽP. Dle podmínek 70. výzvy musí dojít po realizaci projektu k úspoře celkové energie 
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a emisí  CO
2
 min. 20% oproti původnímu stavu, součástí projektu musí být i rekuperace, 

a výměny kotlů jsou podpořeny pouze u stáří nad 10 let.  Pro naplnění podmínek dotace by 

bylo nutné navrhnout nové řešení projektu, vypracovat novou PD dokumentaci a energetický 

posudek s návrhem opatření k dosažení stanovených limitů. Vzhledem k plánovaným 

a nerealizovaným přístavbám školky a školy, nelze v současné době provést komplexní 

zateplení obálky budov. Pro posouzení vhodnosti realizace zateplení ZŠ a MŠ z dotace či 

vlastních zdrojů obce bude svolána schůzka s energetickým specialistou. 

 

10. Výroční zpráva Stonax, o.p.s. za rok 2016 

Usnesení č. 10/35/2017 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Výroční zprávu Stonax, o.p.s., která je rovněž součástí 

schváleného Závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2016. 

Hlasování: pro  6 

 

11. Dodatek č. 3 ke smlouvě – K2 stavební Moravia s.r.o. - chodník 

V průběhu realizace zakázky „Výstavba chodníku - Smilovice“ bylo zjištěno, že v trase C je 

vyšší množství odtěžené zeminy, než bylo udáváno v projektu a zeminu pod chodníkem 

v trase C bylo nutno z důvodu malé únosnosti sanovat. Vzhledem požadavku obce na dílčí 

neprovedení prací, nebyla část trasy C v úseku cca 30 m před MŠ realizována z důvodu 

zachování příjezdu pro těžkou techniku k plánované přístavbě MŠ. V trase D po odkopání 

podloží bylo provedeno odstranění nefunkční kanalizace, odstranění nebylo součástí projektu. 

Celková cena zakázky bude snížena o hodnotu 6 078,60 Kč s DPH. 

 

Usnesení č. 11/35/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Výstavba 

chodníku - Smilovice“ s firmou K2 stavební Moravia s.r.o. Celkem cena díla činí  

1 175 984,85 Kč s DPH.   

Hlasování: pro  6 

 

12. Rozpočtové opatření č. 4 

Usnesení č. 12/35/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 4/2017 dle přílohy. 

Hlasování: pro  6 

 

13. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/12/i/2017/Ch -  MSK 

Zastupitelstvo obce  bylo seznámeno s návrhem smlouvy, týkající se stavby: ,,Přechod pro 

chodce v centru obce“ a částí chodníků u silnice č. III/4764, nejpozději do 60 dnů od vydání 

kolaudačního souhlasu bude podepsána smlouva k převodu části p.č. 1614/2 k.ú. Smilovice 

u Třince. 

 

Usnesení č. 13/35/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, 

vlastník Moravskoslezský kraj je zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, za 

účelem převedení části p.č. 1614/2 (ostatní plocha, silnice) v katastrálním území Smilovice 

u Třince,  a to po realizaci ,,Přechodu pro chodce v centru obce“ a částí chodníků.   

Hlasování: pro  6 

 



Obec Smilovice 

5. 

35. ZÁPIS a USNESENÍ.doc 

 

 

Závěr 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 20:30 hodin. 

 

 

 

 

 

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

         RENÁTA LASOTOVÁ             MIROSLAV NOGOL 

           ZAPISOVATELKA          STAROSTA OBCE  

 

 

 

 

 

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

   JINDŘICH MACKOWSKI                             JAN ONDRACZKA 

    ČLEN ZASTUPITELSTVA     ČLEN ZASTUPITELSTVA 


