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Zápis a usnesení  

43. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE 

dne 26.2. 2018 v 16 
30

 hod. 

 
PŘÍTOMNI zastupitelé: Jindřich Mackowski, Petr Riedel, Michaela Zuczková, Jan 

Ondraczka, Miroslav Nogol 

OMLUVEN: Tomáš Kubala, Roman Pientok 

ZAMĚSTNANCI OBCE: Renáta Lasotová 

Další přítomni: 1 osoba 
 

 

Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Zprávy výborů obce 

4. Žádost spolku o příspěvek na činnost pro rok 2018 - SC Smilovice 

5. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce  

6. Návrh na vyřazení majetku obce 

 

 

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; dále navrhnul rozšíření 

programu jednání o body: 

- Žádost o navýšení příspěvku – škola 

- Smlouva o budoucí smlouvě a právo stavby p. č. 2442 – ČEZ Distribuce a.s. 

- Úbytkový seznam knih - knihovna 

- Rozpočtové opatření č. 2 

 

Usnesení č. 1/43/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a jeho rozšíření o  tyto bodu: 

7. Žádost o navýšení příspěvku – škola 

8. Smlouva o budoucí smlouvě a právo stavby p. č. 2442 – ČEZ Distribuce a.s. 

9. Úbytkový seznam knih - knihovna 

10. Rozpočtové opatření č. 2 

 

Hlasování: pro  5 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů  

Zapisovatelkou je Renáta Lasotová, zaměstnankyně obce. 
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Usnesení č. 2/43/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Michaela Zuczková, Petr Riedel 

Hlasování: pro    5 

 

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

Kontrolního výboru obce, včetně usnesení.  

 

Usnesení č. 3/43/2018 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Finančního výboru ze dne 16. 2. 2018 a zprávu 

Kontrolního výboru ze dne 19.2.2018.  

Hlasování: pro    5 

  

4. Žádost spolku o příspěvek na činnost pro rok 2018 - SC Smilovice 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí SC Smilovice, z.s. o poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu obce ve výši 300 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se sportovní činnosti, 

provoz a údržbu sportovního areálu, náklady na energie pro provoz sportovišť, mzdové 

náklady správců (část). Příspěvek bude poskytnutý i pro úhradu nákladů spojených s konáním 

školních a obecní akcí. 

 

Usnesení č. 4/43/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 300 tis. Kč žadateli SC Smilovice, 

z.s., IČO 61984159, a dále schvaluje uzavření „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce“. 

Hlasování: pro   4   (p. Mackowski, p. Zuczková, p. Ondraczka, p. Nogol) 

    zdržel se 1 (p. Riedel) 

 

5. 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, měsíční odměny pro neuvolněné členy 

zastupitelstva mohou být stanoveny od 0 do max. částky dle odpovídající velikostní kategorie 

obce, viz Příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Informace s usneseními k vyplácení odměn 

byla odeslána mzdové účtárně: Město Třinec dne 5.1.2018, mzdová účtárna vypočetla 

odměnu starostovi a místostarostovi za období 1/2018 v nesprávné výši, ostatním členům je 

potřeba nově stanovit výši odměny. 

 

Usnesení č. 5/43/2018 

Zastupitelstvo obce dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. a přílohy, stanovuje svým 

neuvolněným členům za výkon funkce odměny takto:  

- starosta: 20 000 Kč, 

- místostarosta:  8 000 Kč, 

- člen zastupitelstva obce: 1 200 Kč, (jednotně bez rozlišení fcí),  

tyto měsíční odměny budou poskytovány ode dne 1. 3. 2018.  

V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna 

poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí 

bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

Hlasování: pro    5 
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6. Návrh na vyřazení majetku obce 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem na vyřazení majetku. Hasičské auto AVIA A 

31.1K/5 (pořizovací cena 143 768,50 Kč, zůstatková cena 24 072,50 Kč) bude nabídnuto 

k prodeji bez hasičské výbavy za min. částku dle odhadní ceny (zajistí p. starosta). 

 

Usnesení č. 6/43/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení majetku obce dle seznamu a zveřejnění nepotřebného 

majetku k prodeji: hasičské auto AVIA A 31.1K/5 za min. částku dle odhadní ceny. 

Hlasování: pro    5 

 

7. Žádost o navýšení příspěvku – škola 

Základní škola a Mateřská škola, okres Frýdek – Místek, požádala o navýšení provozních 

prostředků na pokrytí pořízení kancelářského nábytku do sborovny MŠ Řeka – 12 773 Kč 

a do ředitelny ZŠ – 6 253 Kč i projekčního plátna k dataprojektoru v PC učebně – 2 222 Kč. 
 

Usnesení č. 7/43/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční příspěvek v celkové výši 21 248 Kč pro Základní 

školu a Mateřskou školu, okres Frýdek – Místek, příspěvkovou organizaci na pořízení 

nábytku a projekčního plátna. 

Hlasování: pro    5 

 

8. Smlouva o budoucí smlouvě a právo stavby p. č. 2442 – ČEZ Distribuce a.s. 

Předmětem smlouvy je zřízení budoucího věcného břemene a právo stavby pro stavbu, 

zařízení distribuční soustavy -  umístění zemního kabelového vedení  v délce 8 m pro 

přípojku ke stavbě rodinného domu na p.č. 2442 k.ú. Smilovice u Třince. 

 

Usnesení č. 8/43/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8021702/1 “ s jednorázovou náhradou ve výši 

1 000 Kč, stavba zařízení distribuční soustavy, zemní kabelová přípojka NN vede přes 

p. č. 2442 k. ú. Smilovice u Třince, povinná je obec a jako oprávněná vystupuje ČEZ 

Distribuce, a.s..  

Hlasování: pro    5 

 

9. Úbytkový seznam knih - knihovna 
Zastupitelstvu obce byl předložen úbytkový seznam Místní knihovny za rok 2017, celkem se 

jedná o vyřazení 553 ks knižních dokumentů z knihovního fondu z důvodu jejich opotřebení. 

Knihy předá knihovnice škole v rámci sběru papíru. 

 

Usnesení č. 9/43/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení knihovního fondu za rok 2017 organizační složkou obce, 

Místní knihovnou, v počtu 553 ks v celkové hodnotě 54 869 Kč. 

Hlasování: pro  5 

 

10. Rozpočtové opatření č. 2 

 

Usnesení č. 10/43/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 2 dle přílohy. 

Hlasování: pro  5 
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Různé 

starosta obce přítomné informoval o:  

- doručení sdělení firmy ECO LED SOL s.r.o. k penalizační faktuře, 

- o konání spojeného plesu;  

místostarosta předal informace: 

- o nákladech na konání spojeného plesu, 

- budoucím provozu restaurace v SC Smilovice, 

- jednání s vlastníky k přístupu na obecní pozemek. 

 

Podněty na změnu  územního plánu  je možno podávat na obec do 31.5.2018. 

 

 

 

Závěr 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 17 45 hodin. 

 

 

 

 

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

         RENÁTA LASOTOVÁ             MIROSLAV NOGOL 

            ZAPISOVATELKA           STAROSTA OBCE  

 

 

 

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

            PETR RIEDEL                          MICHAELA ZUCZKOVÁ 

    ČLEN ZASTUPITELSTVA      ČLEN ZASTUPITELSTVA 


