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Zápis a usnesení  
40. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE 
dne 20. 11. 2017 v 16 30 hod. 

 
PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Tomáš Kubala, Petr Riedel, Michaela Zuczková 
OMLUVEN: Jindřich Mackowski, Jan Ondraczka, Roman Pientok 
ZAMĚSTNANCI OBCE: Jana Swaczynová 
Další přítomni: 1 host 
 
 

Program jednání: 
1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Volba přísedících Okresního soudu ve Frýdku Místku 
4. Kalkulace vodné 1.12.2017 – 30.11.2018 
5. Žádost o navýšení příspěvku –  škola 
6. Finální dokument k projektu „Místní akční plán v ORP Třinec“ 
7. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce 
8. Žádost o podporu projektu obnovy Faunaparku ve F-M 
9. Žádost o dotaci z MŠMT  
10. Darovací smlouva, pozemky chodníku – MSK 
11. Rozpočtové opatření č. 8 

 
1. Zahájení a schválení programu jednání  

Zasedání zahájil starosta Miroslav Nogol a prohlásil, že toto zasedání bylo řádně svoláno, 
počet přítomných zastupitelů je 4, zastupitelstvo je usnášeníschopné.  
 

12. Členství ve Svazu měst a obcí ČR 
13.  Dodatek č.1. ke smlouvě o díly – Rekonstrukce MŠ - AK plus Novostav, s.r.o. 

 
Usnesení č. 1/40/2017 
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání, jeho rozšíření o body: 
12. Členství ve Svazu měst a obcí ČR 
13. Dodatek č.1. ke smlouvě o díly – Rekonstrukce MŠ - AK plus Novostav, s.r.o. 
 
Hlasování: pro  4 
 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů  
Zapisovatelkou je Jana Swaczynová, zaměstnankyně obce. 
 
Usnesení č. 2/40/2017 
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Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Tomáš Kubala, Petr Riedel  
Hlasování: pro    4 
 

3. Volba přísedících Okresního soudu ve Frýdku Místku 
Dle zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, v platném změní, dne 12.3.2018 uplyne 
funkční období současnému přísedícímu Okresního soudu ve Frýdku-Místku,  zastupitelstvo 
obce volí na nové funkční období do funkce přísedící stávajícího kandidáta. 

 
Usnesení č. 3/40/2017 
Zastupitelstvo obce schvaluje zvolení přísedící Okresního soudu ve Frýdku-Místku pro 
volební období 2018 – 2022, dle jmenného seznamu v příloze. 
Hlasování: pro    4 
 

4. Kalkulace vodné 1.12.2017 – 30.11.2018 
Předložená kalkulace ceny dvousložkového vodného pro období 1.12.2017 – 30.11.2018 byla 
vypočtena na základě skutečných i předpokládaných nákladů roku 2018. V současné době 
probíhá příprava projektové dokumentace na rekonstrukci stávajícího zdroje a vodojemu, 
která bude realizována v příštích letech. Zastupitelstvo obce hlasuje o návrhu ceny vodného 
ve výši 27 Kč/m3. 
 
Usnesení č. 4/40/2017  
Zastupitelstvo obce schvaluje pro období od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018, „Ceník za dodávku 
vody pro rok 2018“ dle přílohy, kde pohyblivá složka vodného je stanovena na 27 Kč/ m3. 
Hlasování: pro  4 
 
 

5. Žádost o navýšení příspěvku –  škola 
Základní škola a Mateřská škola Smilovice, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace 
podala žádost o navýšení příspěvku na pokrytí nákladů v důsledku přestavby (přemístění 
antény, označení budovy, alarm, šatní boxy do MŠ, podavač papírových ručníků MŠ) a nově 
vzniklé náklady na zřízení dietního stravování.  
 
Usnesení č. 5/40/2017 
Zastupitelstvo obce schvaluje Základní škole a Mateřské škole Smilovice, okres Frýdek – 
Místek, příspěvkové organizaci, navýšení příspěvku na neinvestiční náklady ve výši 70.082,-
Kč. 
Hlasování: pro  4 
 

6. Finální dokument k projektu „Místní akční plán v ORP Třinec“ 
Město Třinec získalo dotaci na realizaci projektu „Místní akční plán v ORP Třinec“. 
Zastupitelstvu obce byl předložen finální dokument k projektu, který byl projednán a schválen 
Řídícím výborem dne 1. 9. 2017. Projekt byl podpořen z Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání, dotace byla zaměřena na zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a 
základních školách na územní obce s rozšířenou působností – Třinec.  
V rámci nového přístupu realizace regionální politiky, tzv. územní dimenze, a z důvodů 
podmíněné podpory projektů obce, bylo nutné zpracovat záměry pro investiční intervence 
do Integrovaného operačním programu (IROP) a pro integrované nástroje: integrované 
územní investice (ITI), integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a pro obce: komunitně 
vedený místní rozvoj CLLD. Z tohoto důvodu je ve Strategickém rámci MAP do roku 
2023 v investičních prioritách zařazen i projekt obce s názvem „Přístavba ZŠ“.  
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Nedostatek prvotních informací k plánu, časové zpoždění MAP a nepružnost aktualizací, však 
zapůsobila na projekt obce negativně, (z ITI - nepodpořen, 47. výzva IROP – při podání 
žádosti nesoulad MAP se striktně stanoveným datem 14. 2. 2017).  
 
Usnesení č. 6/40/2017 
Zastupitelstvo obce schvaluje finální dokument „Místní akční plán Třinec“ včetně jeho příloh 
č. 1 až č. 5, jenž byl realizován z dotačního projektu „Místní akční plán v ORP Třinec“. 
Hlasování: pro  4 
 

7. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce 
V návaznosti na nové právní úpravy právních poměrů a změny při odměňování členů 
zastupitelstev obcí, dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. ze dne 11. září 2017, o výši odměn 
členů zastupitelstev územních samosprávných celků, neuvolněnému starostovi náleží 
automaticky od 1. 1. 2018 odměna ve výši 0,3 násobku částky stanovené v příloze nařízení. 
Zastupitelstvo obce může rozhodnout o navýšení této  odměny až do výš 0,6 násobku měsíční 
odměny dle příslušné kategorie obce. Odměny pro další neuvolněné členy zastupitelstva 
mohou být stanoveny od 0 do max. částky dle odpovídající velikostní kategorie obce. 
 
Usnesení č. 7/40/2017 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. a dosavadní stanovení 
odměn z zastupitelstva 1/2014 ze dne 3.11.2014 je v souladu s tímto nařízením vlády 
Hlasování: pro    4 
  

8. Žádost o podporu projektu obnovy Faunaparku ve F-M 
Usnesení č. 8/40/2017 
Zastupitelstvo obce odkládá bod a bude projednán s dalšími žádostmi na začátku roku 2018. 
Hlasování: pro    4 

 
9. Žádost o dotaci z MŠMT  

MŠMT zveřejnilo výzvu k předložení žádostí o podporu v rámci programu 133 310 Rozvoj 
výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky 
v letech 2017 a 2018. Minimální výše spolufinancování ze strany příjemce dotace činí 15 % 
z celkových nákladů akce, výše 30 % z celkových nákladů akce je za předpokladu, že součástí 
projektu bude rovněž výstavba tělocvičny. 
 
Usnesení č. 9/40/2017 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na MŠMT, na projekt „Rozšíření školy 
a přístavba tělocvičny ve Smilovicích“ z programu 133 310 a zavazuje se 
spolufinancováním projektu v min. 30% výši povinné spoluúčasti z celkových způsobilých 
výdajů akce. 
Hlasování: pro    4 
 

10. Darovací smlouva, pozemky chodníku – MSK 
 
Usnesení č. 10/40/2017  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Darovací smlouvy č. FM/18/j/2017/Ch, vlastník 
Moravskoslezský kraj je zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, předmětem 
daru je parc.č. 1614/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 514 m2, parc. č. 1696/9 
(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 46 m2, předmětem daru parc. č. 1938/2 (ostatní 
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plocha, ostatní komunikace) v katastrálním území Smilovice u Třince. Pozemky jsou pod 
stavbou chodníku podél silnice č. III/4767. 
Hlasování: pro    4 
 

11. Rozpočtové opatření č. 8 
 
Usnesení č. 11/40/2017 
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 8/2017 dle přílohy. 
Hlasování: pro  4 
   

12. Členství ve Svazu měst a obcí ČR 
 
Usnesení č. 12/40/2017 
Zastupitelstvo obce schvaluje vstup do SMO ČR od 1.1.2018. 
Hlasování: pro  4 
 

13. Dodatek č.1. ke smlouvě o díly – Rekonstrukce MŠ - AK plus Novostav, s.r.o. 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem dodatku ke smlouvě o dílo pro „Rekonstrukci  
MŠ“, jehož předmětem jsou více a méně práce ve výši 199 136,50 Kč bez DPH 
Dílo se rozšiřuje o zhotovení hromosvodové soustavy vč. zemních prací, nivelaci podlah, 2ks  
zadních venkovních schodišť vč. zábradlí.  
 
Usnesení č. 6/30/2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s  AK plus Novostav, 
s.r.o., týkající se realizace stavby „Rekonstrukce MŠ“, kterým se upravuje cena prací 
z důvodu méně a více prací v hodnotě  240.955,- Kč s DPH. Starosta je pověřen podpisem 
smlouvy po odsouhlasení ceny stavebním dozorem a po odstranění všech závad díla. 
Hlasování: pro  4 
 
Různé 
starosta obce přítomné informoval: 
- provedení dílčího přezkoumání hospodaření obce, 
- přidat do smluv o stavby „Zádržné“ 
- cityVizor – přehledné stránky o ekonomice  
 
Závěr 
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 21:00 hodin, příští ZO 18.12.2017 v 16.00 hod. 
 
 
…………………………………                                    ……………………………… 
         JANA SWACZYNOVÁ             MIROSLAV NOGOL 
            ZAPISOVATELKA           STAROSTA OBCE  
 
 
 
………………………………......                          ….....…………………………         
         TOMÁŠ KUBALA                           PETR RIEDEL 
    ČLEN ZASTUPITELSTVA      ČLEN ZASTUPITELSTVA 


