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Zápis a usnesení  

42. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE 

dne 29. 1. 2018 v 16 
30

 hod. 
 

PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski, Jan 

Ondraczka, Roman Pientok  

OMLUVEN: Michaela Zuczková, Petr Riedel 

ZAMĚSTNANCI OBCE: Renáta Lasotová, Jana Swaczynová 

Další přítomni: 1 host 

 

Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Návrh smlouvy mezi obcemi Řeka a Smilovice – požární ochrana 

4. Žádosti spolků o dary na činnost pro rok 2018 

5. Žádosti spolků o příspěvky na činnost pro rok 2018 

6. Žádosti občanů ke kotlíkové dotaci 

 

 

1. Zahájení a schválení programu jednání  

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

počet přítomných zastupitelů je 5, zastupitelstvo je usnášeníschopné a navrhnul rozšíření 

programu o body: 

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb  IT – Chlebek 

- Příkazní smlouva  - Přístavba MŠ v obci Smilovice - INNOVA Int. s.r.o.  

- Dodatek č. 1 - „Rekonstrukce veřejného osvětlení “ - ECO LED SOL s.r.o. 

 

Usnesení č. 1/42/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a rozšíření o body: 

7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb  IT - Chlebek 

8. Příkazní smlouva  - Přístavby ZŠ a MŠ v obci Smilovice - INNOVA Int. s.r.o.  

9. Dodatek č. 1 - „Rekonstrukce veřejného osvětlení “ - ECO LED SOL s.r.o. 

10. Podnět na změnu ÚP – Suchánek 

11. Rozpočtové opatření č. 1 

12. Valná hromada SC Smilovice 

Hlasování: pro  5 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů  

Zapisovatelkou je Renáta Lasotová, zaměstnankyně obce. 
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Usnesení č. 2/42/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Tomáš Kubala, Roman Pientok  

Hlasování: pro   5 

 

3. Návrh smlouvy mezi obcemi Řeka a Smilovice – požární ochrana 

Obec nemá zřízenou JPO. Smlouva o represivním a preventivním provádění požární ochrany 

uzavřená mezi obcí Smilovice a SDH Řeka ze dne 11. 3. 1996 bude zrušena dohodou. Obec 

Řeka předložila nový návrh smlouvy mezi obcemi o zajištění požární ochrany pro obec 

Smilovice.  

 

Usnesení č. 3/42/2018 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu dojednáním podmínek pro uzavření „Smlouvy mezi 

obcemi o zajištění požární ochrany“ s obcí Řeka.  

Hlasování: pro   5 

 

4. Žádosti spolků o dary na činnost pro rok 2018 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostmi spolků a církevních organizací o poskytnutí darů 

v roce 2018. 

 

Usnesení č. 4 a/42/2018  

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančních darů z rozpočtu obce na podporu činnosti 

spolků a církevních organizací v celkové výši 81 200 Kč dle přílohy.  

Hlasování je zobrazeno v tabulce viz příloha. 

 

Usnesení č. 4 b/42/2018  

Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2018 bezplatný pronájem kulturního zařízení obce pro 

místní spolky v celkové výši 4 000 Kč, za podmínky provedení úklidu pronajatého zařízení. 

Hlasování: pro   5 

 

5. Žádosti spolků o příspěvky na činnost pro rok 2018 

Zastupitelstvu obce byly předloženy doručené žádosti o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu obce. Žádost o příspěvek Charity Český Těšín, (Charitní dům pro seniory, 

Hnojník, IČO 60337842, kde jsou umístěni dva občané obce) byla přehodnocena na dar. 

 

Usnesení č. 5/42/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši  70 tis. Kč Farnímu sboru Slezské 

církve evangelické v Komorní Lhotce, IČO 69609202, na plánovanou opravu dveří 

evangelické kaple ve Smilovicích a dále schvaluje uzavření „Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce“. 

Hlasování: pro   5 

 

6. Žádosti občanů ke kotlíkové dotaci 

Obec obdržela žádosti občanů o příspěvek na pořízení ekologického kotle. Zastupitelstvo 

projednalo možnosti a podmínky podpory, obec podpoří občany formou finančního daru ve 

výši 5 tis. Kč. Darovací smlouva bude s občany uzavřena po předložení finančního 

vyúčtování projektu poskytovateli Kotlíkové dotace a po provedení kontroly správnosti 

předloženého vyúčtování Moravskoslezským krajem. 

 

Usnesení č. 6/42/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 tis. Kč občanům obce, 

kteří jsou úspěšnými žadateli o dotaci z Moravskoslezského kraje v rámci dotační programu 
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Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva, a dále pověřuje starostu podpisem 

darovací smlouvy po splnění podmínek žadatelem. 

Hlasování: pro   5 

 

7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb  IT –  Chlebek 

Smlouva o dodávce vysokorychlostního internetu pro obec a knihovnu s možností umístění 

vysílače na budově Smilovice č. 13 pro poskytování připojení dalším odběratelům 

a veřejnosti, byla uzavřena na 5 let a končí ke dni 22. 2. 2018. 

 

Usnesení č. 7/42/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb  IT, kde 

se prodlužuje termín o dalších 60 měsíců. 

Hlasování: pro   5 

 

8. Příkazní smlouva  - Přístavby ZŠ a MŠ v obci Smilovice - INNOVA Int. s.r.o.  

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou na uzavření příkazní smlouvy na zajištění 

administrace zjednodušeného podlimitního řízení pro podlimitní veřejnou zakázku týkající se 

přístaveb ve školském areálu. 

 

Usnesení č. 8/42/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření „Příkazní smlouvy“ s INNOVA Int. s.r.o., IČO 

27857255, na provedení výběrového řízení -  podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, 

zakázka na přístavbu MŠ, ZŠ, jímku, dešťovou kanalizaci a tělocvičnu, tato bude zpracována 

jako celek s členěním na etapy dle objektů a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Hlasování: pro   5 

 

9. Dodatek č. 1 - „Rekonstrukce veřejného osvětlení “ - ECO LED SOL 

V návaznosti na uzavřenou Smlouvu o dílo ze dne 31.7.2017 k veřejné zakázce 

„Rekonstrukce veřejného osvětlení“ bylo zastupitelstvo seznámeno s průběhem plnění. Práce 

se nepodařilo dokončit ve stanoveném termínu a vzhledem k povětrnostním podmínkám 

nebylo možno ani odstranit všechny zjištěné závady. K termínu 8. 12. 2017 je provedeno dílčí 

plnění a dílo je provozu schopné. K řádnému předání díla dojde až po odstranění všech 

zjištěných závad ze strany zhotovitele. 

 

Usnesení č. 9/42/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě se pol. ECO LED SOL 

s.r.o., IČO 29146411 k zakázce s názvem „Rekonstrukce veřejného osvětlení “. K řádnému 

dokončení díla brání nepříznivé povětrnostní podmínky, prodávající splní povinnost provést 

dodávku řádným ukončením bez vad a nedodělků a protokolárním předáním kupujícímu do 

termínu 30.5.2018 (v termínu do 30.4.2018 budou provedeny dodávky a montážní práce). 

Hlasování: pro   5 

 

10.  Podnět na změnu ÚP – Suchánek 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s obsahem podaného podnětu na změnu územního plánu, 

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

a v platném územním plánu obce došlo k zařazení pozemku do NZtp tj. plochy zemědělské. 

Starosta podal informaci o výsledku jednání k tomuto dříve odloženému bodu dle usnesení 

č. 6/41/2017, oprava plochy na výkresech územního plánů není možná. Dále zastupitelstvo 

bylo seznámeno 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 
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podnět k prověření a k vymezení zastavitelné plochy na  pozemku p.č. 65/1v k.ú. Smilovice 

u Třince.  

  

Usnesení č. 10/42/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu v zařazení p. č. 65/1 k.ú. Smilovice u Třince v územním 

plánu obce Smilovice (původně NZtp tj. plocha zemědělská – trvalý trávní porost, 

v zastavěném území), nově jako zastavitelnou plochu, plocha bydlení (BV). 

Hlasování: pro    5 

 

11.  Rozpočtové opatření č. 1 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem na rozpočtové opatření. 

 

Usnesení č. 11/42/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 1/2018, dle přílohy. 

Hlasování: pro  5 

   

12.  Valná hromada SC Smilovice 

Za obec bude navržen nový člen do kontrolní komise spolku SC Smilovice, IČO 61984159. 

 

Usnesení č. 12/42/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje p. Swaczynovou jako člena do kontrolní komise spolku SC 

Smilovice. 

Hlasování: pro  5 

 

 

Různé 

- nabídka právní ochrany – škola, 

- pozemky ve vlastnictví obce, 

- dotace MSK – stezka ke kostelíku v Gutech, předběžný rozpočet ve výši 1 027 000 Kč 

(dotace 400 tis.) 

- příprava obecního plesu, 

- kurz HZS pro členy krizového štábu (hrazeno z dotace) 

 

Závěr 

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

jednání je navržen na 26.2.2018. 

 

 

 

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

         RENÁTA LASOTOVÁ             MIROSLAV NOGOL 

            ZAPISOVATELKA           STAROSTA OBCE  

 

 

 

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

         TOMÁŠ KUBALA                                   ROMAN PIENTAK 

    ČLEN ZASTUPITELSTVA      ČLEN ZASTUPITELSTVA 

 


