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Zápis a usnesení  

41. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE 

dne 18. 12. 2017 v 16 00 hod. 
 

PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Tomáš Kubala, Petr Riedel, Michaela Zuczková,  

Jindřich Mackowski, Jan Ondraczka, Roman Pientok od 16:25 hod. 

ZAMĚSTNANCI OBCE: Renáta Lasotová 

Další přítomni: 1 host 

 

Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Zprávy výborů obce 

4. Příkazní smlouva, zpracování mzdové agendy - Město Třinec  

5. Dodatek č. 1 – Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. 

6. Podnět na změnu ÚP - Suchánek 

7. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu  2018 – 2020,  škola 

8. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace – škola na rok 2018 

9. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce pro období 2018 - 2020 

10. Návrh rozpočtu obce na rok 2018 

11. Žádost o převod mostu – SC Smilovice 

12. Projekt „Předcházení vzniku biologického odpadu v obcích Sdružení povodí 

Stonávky“ 

13. Rozpočtové opatření č. 9 

 

 

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, dále navrhnul rozšíření 

programu o bod: 

- Výběrové řízení pro realizaci podlimitní veřejné zakázky - „Přístavba MŠ“. 

 

Usnesení č. 1/41/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a rozšíření o bod: 

14. Výběrové řízení pro realizaci podlimitní veřejné zakázky - „Přístavba MŠ“. 

Hlasování: pro  6 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů  

Zapisovatelkou je Renáta Lasotová, zaměstnankyně obce. 

 

 

http://www.smilovice.cz/dokumenty%5b175%5d-%5bcz%5d-dok%5b19247%5d-65-2017-navrh-strednedobeho-rozpoctoveho-vyhledu---skola-stranka=1
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Usnesení č. 2/41/2017 

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

Hlasování: pro   6 

 

Příchod R. Pientok 16:25 hod 

 

3. Zprávy výborů obce 

Zastupitelstvu obce byl předložen zápis Finančního výboru obce o provedené kontrole a zápis 

Kontrolního výboru obce, včetně usnesení.  

 

Usnesení č. 3/41/2017 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Finančního výboru o provedené kontrole dne 

4.12.2017, a dále bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru o provedené kontrole ze dne  

15. 12. 2017. 

Hlasování: pro    7 

 

4. Příkazní smlouva, zpracování mzdové agendy - Město Třinec  

Obec obdržela návrh příkazní smlouvy č. 2017/13/019/Ra s předmětem obstarání zpracování 

výpočtu platů, odměn funkcionářů a složek platů zaměstnanců a funkcionářů obce v souladu 

s aktuálně platnými předpisy. 

 

Usnesení č. 4/41/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Příkazní smlouvy č. 2017/13/019/Ra s městem Třinec 

pro zajištění mzdové agendy obce. 

Hlasování: pro    7 

  

5. Dodatek č. 1 -  Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. 

V návaznosti na uzavřenou Smlouvu o dílo ze dne 12. 1. 2017 k zakázce „Projektová 

dokumentace pro rekonstrukci vodovodu obce Smilovice“ bylo zastupitelstvo seznámeno 

s průběhem prácí. S ohledem na získání dotací pro realizaci staveb, došlo v průběhu 

projekčních prácí ke sloučení bodu 1. a 3. čl. II i bodu 2. a 4. viz smlouva, na uvedené objekty 

se vztahuje územní a stavebního řízení. Na stavbu pod názvem „Smilovice - Zdroj vody 

Godula, rekonstrukce stávajícího prameniště a vodojemu“ bylo vydáno územní rozhodnutí ze 

dne 11. 12. 2017. Pro stavbu „Smilovice – posílení řadu, optimalizace náhradního zdroje 

SmVaK a nové řady“ byla podána žádost o územní rozhodnutí dne 9. 11. 2017, územní řízení 

probíhá, ke zdržení projekčních prací došlo z důvodu zapracování podmínek vlastníků 

a prodlouženému jednání s dotčenými úřady.  

 

Usnesení č. 5/41/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze  dne 12.1.2017 dle 

přílohy, ve kterém jsou stanoveny nové termíny na dokončení prací a to do 30.4.2018 

a pověřuje starostu  podpisem dodatku se spol.  Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., 

IČ: 15053695. 

Hlasování: pro    7 

 

6. Podnět na změnu ÚP – Suchánek 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s podaným podnětem na změnu územního plánu a se 

stanoviskem pořizovatele, dle posouzení návrhu na změnu Územního plánu obce Smilovice 

v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon). Pořizovatel doporučuje zastupitelstvu podnět k prověření a k vymezení 

zastavitelné plochy na  pozemku p.č. 65/1v k.ú. Smilovice u Třince.  
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Usnesení č. 6/41/2017 

Pozemek p. č. 65/1 k.ú. Smilovice u Třince je situován v zastavěném území v centru obce 

a před schválením nového územního plánu (do r. 2015) byl tento pozemek veden jako plocha 

pro individuální bydlení. Podnět na změnu plochy, či zařazení do NZtp tj. plochy zemědělské, 

nebyl obcí ani vlastníkem podán. Zastupitelstvo obce hlasuje o odložení projednání bodu 

z důvodu prověření možné chyby ve výkresech vydaného územního plánu v r. 2015.  

Hlasování: pro    7 

 

7. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu  2018 – 2020,  škola 

Návrh byl zveřejněn na úřední desce obce i dálkovým způsobem dne 1. 12. 2017.   

 

Usnesení č. 7/41/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý rozpočtový výhled Základní školy a Mateřské 

školy, příspěvkové organizace obce na rok 2018 – 2020, dle přílohy. 

Hlasování: pro    7 

 

8. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace – škola na rok 2018 

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obce i dálkovým způsobem dne 1. 12. 2017.  

Finanční prostředky na hlavní činnost byly rozčleněny a doplněny o finanční prostředky 

zřizovatele, kde došlo ke snížení o 170 tis. Kč. 

 

Usnesení č. 8/41/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Základní školy a Mateřské školy, okres Frýdek-

Místek, příspěvkové organizace na rok 2018, dle přílohy.  

Hlasování: pro    7 

 

9. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce pro období 2018 – 2020 

Návrh byl zveřejněn na úřední desce obce a souběžně  i dálkovým způsobem dne 29. 11.2017. 

Úprava: navýšení kapitálových výdajů v r. 2018 na celkovou částku: 11 773 400 Kč, snížení 

rezervy a zapojení zůstatku z minulého období.  

 

Usnesení č. 9/41/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý rozpočtový výhled obce na rok 2018 – 2020, dle 

přílohy. 

Hlasování: pro    7 

 

10. Návrh rozpočtu obce na rok 2018 

Návrh  rozpočtu obce byl zveřejněn na úřední desce i dálkovým způsobem dne 29.11.2017. 

 

Usnesení č. 10/41/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2018 s úpravami v rozpočtových výdajích, 

snížení rezervy a zapojení zůstatku z minulého období dle přílohy. Rozpočet na rok 2018 se 

schvaluje jako vyrovnaný. 

Hlasování: pro    7 

 

11. Žádost o převod mostu – SC Smilovice 

Obec obdržela žádost o bezplatný převod mostu do areálu SC Smilovice. K mostu by měly 

být řešeny i pozemky pro příjezd. Žadatel bude vyzván i k doložení dokumentace ke stavbě, 

po doložení podkladů bude žádost projednána. 

 

http://www.smilovice.cz/dokumenty%5b175%5d-%5bcz%5d-dok%5b19247%5d-65-2017-navrh-strednedobeho-rozpoctoveho-vyhledu---skola-stranka=1
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Usnesení č. 11/41/2017 

Zastupitelstvo obce hlasuje o odložení bodu 11. Žádost o převod mostu – SC Smilovice. 

Hlasování: pro    7 
 

12. Projekt „Předcházení vzniku biologického odpadu v obcích Sdružení obcí povodí 

Stonávky“ 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s projektem sdružení, rozhodnutím o poskytnutí dotace 

z MŽP a výběrovým řízením na dodavatele kompostérů. Spoluúčast obce je 15%  tj. ve výši 

155 300 Kč, dodáno bude 170 ks nádob na kompostování. Příjemcem dotace je Sdružení obcí 

povodí Stonávky“. 

 
Usnesení č. 12/41/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu podílu obce ve výši 155 300 Kč na projekt „Předcházení 

vzniku biologického odpadu v obcích Sdružení povodí Stonávky“. 

Hlasování: pro    7  
 

13. Rozpočtové opatření č. 9 

Zastupitelstvo obce  bylo seznámeno s návrhem na rozpočtové opatření. 

 

Usnesení č. 13/41/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 9/2017, dle přílohy. 

Hlasování: pro  7 

   

14. Výběrové řízení pro realizaci podlimitní veřejné zakázky   „Přístavba MŠ“. 

Obec podala žádost o dotaci na přístavbu budovy školky přes MAS Pobeskydí, z.s., 68.výzva 

IROP, projekt byl zařazen do procesu hodnocení. 

 

Usnesení č. 14/41/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení výběrového řízení - podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce „Přístavba MŠ“. 

Hlasování: pro    7 

 

Různé 

- rekonstrukce veřejného osvětlení, 

- příprava obecního plesu, 

- vydání obecního kalendáře v hodnotě 11 tis. Kč, 

- řešení bezpečnosti kolem MK (odstranění překážek). 

 

Závěr 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19:30 hodin.  Předběžný termín pro  následné 

jednání je navržen na 22.1.2018. 

 

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

         RENÁTA LASOTOVÁ             MIROSLAV NOGOL 

            ZAPISOVATELKA           STAROSTA OBCE  

 

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

   JINDŘICH MACKOWSKI                         JAN ONDRACZKA 

    ČLEN ZASTUPITELSTVA      ČLEN ZASTUPITELSTVA 

 


