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Zápis a usnesení  

39. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE 

dne 16. 10. 2017 v 16 30 hod. 

 
PŘÍTOMNI zastupitelé: Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petr Riedel, Roman Pientok, 

Michaela Zuczková, Jan Ondraczka  

OMLUVEN: Miroslav Nogol 

ZAMĚSTNANCI OBCE: Jana Swaczynová 

Další přítomni: 2 osoby 
 

 

Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Zprávy výborů obce 

4. Žádost o nápravu špatného uspořádání vlastnických hranic, záměr prodeje  p.č. 528 

k.ú. Rakovec – p. Samek 

5. Školní vzdělávací program – MŠ Smilovice  

6. Záměr pronájmu pozemku p.č. nájem p.č. 48/1 a 722/27 k.ú. Smilovice u Třinec 

7. Dodatek  č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK e. č. 01398/2017/RRC  

8. Návrh smlouvy – odchyt psů 

9. Návrh budoucí smlouvy služebnost a smlouva o právu provést stavbu -  ČEZ -  

„Vámoš NNk“ 

10. Návrh budoucí smlouvy služebnost a smlouva o právu provést stavbu  - ČEZ -

„Smilovice, Mrózek, 9RD KNN“ 

11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo –  Rekonstrukce MŠ - AK plus Novostav, s.r.o. 

12. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně 

souvisejících – SmVaK  

13. Žádost o opravu komunikace – p. Pietak 

14. Rozpočtové opatření č.7 

 

 

1. Zahájení a schválení programu jednání  

Zasedání zahájil místostarosta Jindřich Mackowski a prohlásil, že toto zasedání bylo řádně 

svoláno, počet přítomných zastupitelů je 5, zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

 

Usnesení č. 1/39/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. 

Hlasování: pro  5 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů  

Zapisovatelkou je Jana Swaczynová, zaměstnankyně obce. 
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Usnesení č. 2/39/2017 

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

Hlasování: pro    5 

 

Příchod R. Pientok 16.35 hod. 

 

3. Zprávy výborů obce  
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisy Finančního výboru obce o provedené kontrole a zápisy 

Kontrolního výboru obce, včetně usnesení.  

 

Usnesení č. 3/39/2017 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy Finančního výboru o provedených kontrolách dne 

12.6.2017 a 21.8.2017 a dále bere na vědomí zprávy Kontrolního výboru o provedených 

kontrolách ze dne 17.6.2017 a 13.10.2017 

Hlasování: pro  6 

  

4. Žádost o nápravu špatného uspořádání vlastnických hranic, záměr prodeje  p.č. 528 

k.ú. Rakovec – p. Samek  

Na základě předložení žádosti p. Samka, kde po pozemkových úpravách došlo k rozšíření 

parc.č. 528 k.ú. Smilovice u Třince a tato parcela zasahuje v těsné blízkosti jeho domu, žádá 

o nápravu těchto hranic.  

Zastupitelé navrhují jednání na místě ve středu 18.10.2017 v 17.00 hod.  

 

Usnesení č. 4/39/2017 

Zastupitelstvo obce souhlasí s úpravou pozemku p.č. 528 k.ú. Rakovec o výměře 185 m
2
 na 

náklady Státního pozemkového úřadu ČR. 

Hlasování: pro  6 

 

5. Školní vzdělávací program – MŠ Smilovice  

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se změnou školního vzdělávacího programu pro MŠ 

Smilovice s platností od 1.9.2017. 

 

Usnesení č. 5/39/2017 

Zastupitelstvo obce Smilovice bere na vědomí školní vzdělávací program – MŠ Smilovice. 

Hlasování: pro  6 

 

6. Záměr pronájmu pozemku p.č. nájem p.č. 48/1 a 722/27 k.ú. Smilovice u Třinec 

Obec Smilovice, získala od Státního pozemkového úřadu  pozemky č. 48/1 a 722/27 k.ú. 

Smilovice u Třince, tyto pozemky byly v pronájmu.  

 

Usnesení č. 6/39/2017 

Zastupitelstvo obce Smilovice odložilo záměr pronájmu pozemku a pověřuje místostarostu 

k dalšímu jednáním s vlastníky pozemku par.č. 722/22 k.ú. Smilovice u Třince, ve věci 

zpřístupnění nabytých pozemků. 

Hlasování: pro  6 
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7. Dodatek  č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK e. č. 01398/2017/RRC  

Obec požádala o prodloužení doby realizace projektu „Rekonstrukce komunikace a výstavba 

chodníku“, nový termín dokončení 30.6.2018. 

 

Usnesení č. 7/39/2017 

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

dotace z rozpočtu MSK e.č. 01398/2017/RRC z programu „Podpora obnovy a rozvoje 

venkova Moravskoslezského kraje 2017“ na projekt „Rekonstrukce komunikace a výstavba 

chodníku“ 

Hlasování: pro  6 

 

 
8. Návrh smlouvy – odchyt psů 

Zastupitelům byla předložena Smlouva o odchytu a ustájení toulavých a opuštěných psů 

v útulku. Tato smlouvy byla předložena bez příloh, které jsou součástí smlouvy. 

 

Usnesení č. 8/39/2017 

Zastupitelstvo obce Smilovice zamítá návrh smlouvy o odchytu a ustájení toulavých 

a opuštěných psů v útulku.  

Hlasování: pro  6 

 

 

9. Návrh budoucí smlouvy služebnost a smlouva o právu provést stavbu -  ČEZ -   

„Vámoš NNk“ 

Předmětem smlouvy č. IP-12-8020683/03, pro parc. č. 1640/2 k.ú. Smilovice u Třince je 

zřízení a vymezení věcného břemene - osobní služebnosti - zřízení umístění a provozování 

zařízení distribuční soustavy, umístění součásti distribuční soustavy zemního vedení  NN, 

smlouva je úplatná dle platného ceníku obce. 

 

Usnesení č. 9/39/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu – na p. č. 1640/2 k.ú. Smilovice u Třince, 

stavba IP-12-8020686/03 „Smilovice, 36/1, Vámoš NNk“ stranou budoucí povinnou je obec 

a jako budoucí oprávněná vystupuje ČEZ Distribuce, a.s. 

Hlasování: pro  6 

 

 

10. Návrh budoucí smlouvy služebnost a smlouva o právu provést stavbu  - ČEZ 

„Smilovice, Mrózek, 9RD KNN“ 

Předmětem smlouvy č. IV-12-8013480/8/SOBS/2017 DOČ , pro parc. č. 1897 v k. ú. 

Smilovice u Třince je zřízení a vymezení věcného břemene - umístit, provozovat, opravovat 

a udržovat Zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, provádět jeho obnovu, 

výměnu a modernizaci, a povinnost budoucí povinné (obce) výkon těchto práv strpět, bude 

umístěno zemní kabelové vedení NN, smlouva je úplatná dle platného ceníku obce. 

 

Usnesení č. 10/39/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a smlouvu o právu provést stavbu – na p. č. 1897 k.ú. Smilovice u Třince, stavba IP-

12-8013480/8/SOBC/2017/DOČ „Smilovice, Mrózek, 9RD KNN“ stranou budoucí povinnou 

je obec a jako budoucí oprávněná vystupuje ČEZ Distribuce, a.s. Dále pověřuje starostu obce 
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jednáním s p. Mrózkem o možnosti řešení sítě budoucího veřejného osvětlení.   

Hlasování: pro  6 

 

 

11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo –  Rekonstrukce MŠ - AK plus Novostav, s.r.o. 

Zastupitelé byli seznámeni s průběhem rekonstrukce budovy MŠ, dne 11.10.2017 byl vydán 

kolaudační souhlas s částečným užíváním stavby „Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ 

Smilovice“ – pouze MŠ. Návrh dodatku pro dostatečné práce nebyl firmou doložen. 

 

 

12. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně  

souvisejících – SmVaK  

Obec obdržela dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně 

souvisejících, kterou nám nově jako majitelům vodovodního řádu ukládá novela č. 275/2013 

Sb., zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, kde 

je uloženo, v §8 odst. 3, že vlastníci vodovodů nebo kanalizací provozně souvisejících, 

popřípadě jejich částí provozně souvisejících, upraví svá vzájemná práva a povinnosti 

písemnou dohodou tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování vodovodu nebo 

kanalizace. Tato dohoda je podmínkou kolaudačního souhlasu podle stavebního zákona. 

 

Usnesení č. 12/39/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o úpravě vzájemných práv a povinností 

vlastníků vodovodů provozně souvisejících č. 577/DPS/FM/O/2017  
Hlasování: pro  6 

 

 

13. Žádost o opravu komunikace – p. Pietak 

Dne 6.9.2017 byla na obec doručena žádost o úpravu komunikace par.č. 518 k.ú. Rakovec. 

Tato komunikace je zahrnuta v rámci pozemkových úprav v plánu společných zařízení, které 

budou realizovány pozemkovým úřadem. Tato komunikace není v pasportu místních 

komunikací. Obec se o tuto komunikaci stará stejně jak o všechny komunikace v obci a je 

opravována z rozpočtu obce.  

  

Usnesení č. 13/39/2017 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí a bere na vědomí, že tato komunikace je 

zahrnuta v plánu společných zařízení. Rekonstrukce je v kompetenci Státního pozemkového 

úřadu ČR. 

 

 

14. Rozpočtové opatření č. 7 

 

Usnesení č. 14/39/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 7/2017 dle přílohy. 

Hlasování: pro  6 

 

 

Různé 

místostarosta obce přítomné informoval: 

- oplocení škola, odstranění plotu  

- řešení vody z cest komunikace, žádost prohloubení příkopu na SS MSK 
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- otevření dálnice do Třince 17.10.2017 

 

 

Závěr 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19:30 hodin 

 

 

 

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

         JANA SWACZYNOVÁ             JINDŘICH MACKOWSKI 

            ZAPISOVATELKA          MÍSTOSTAROSTA OBCE  

 

 

 

 

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

         JAN ONDRACZKA                          MICHAELA ZUCZKOVÁ 

    ČLEN ZASTUPITELSTVA      ČLEN ZASTUPITELSTVA 


