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Zápis a usnesení  

44. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE 

dne 19.3. 2018 v 16 
30

 hod. 

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

Nogol, Tomáš Kubala, Roman Pientok 

OMLUVEN:  Jan Ondraczka 

ZAMĚSTNANCI OBCE: Renáta Lasotová 
 

Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Zajištění požární ochrany obce 

4. Kupní smlouva p.č. 48/2 k.ú. Smilovice u Třince 

5. Záměr pronájmu obecních pozemků 

6. Nabídka rekonstrukce veřejného osvětlení – část 

7. Rozpočtové opatření č. 3 

 

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 jednání o bod: Projekt „Mánesova stezka k dřevěnému kostelíku v Gutech“  - 

dotace MSK, a záměnu v pořadí projednávaných bodů. 

 

Usnesení č. 1/44/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání včetně rozšíření a záměny v pořadí 

projednávaných bodů: 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Zajištění požární ochrany obce 

4. Kupní smlouva p.č. 48/2 k.ú. Smilovice u Třince 

5. Záměr pronájmu obecních pozemků 

6. Nabídka rekonstrukce veřejného osvětlení – část 

7. Projekt „Mánesova stezka k dřevěnému kostelíku v Gutech“  - dotace MSK 

8. Rozpočtové opatření č. 3 

Hlasování: pro  6 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů  

Zapisovatelkou je Renáta Lasotová, zaměstnankyně obce. 
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Usnesení č. 2/44/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu:  Jindřich Mackowski, Roman Pientok. 

Hlasování: pro    6 

 

3. Zajištění požární ochrany obce 

S obcí Řekou byly dojednány podmínky pro uzavření smlouvy mezi obcemi o zajištění 

požární ochrany pro obec Smilovice. Obec Řeka má zřízenpu jednotku sboru dobrovolných 

hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, výjezd 

jednotky je do 10 minut od vyhlášení poplachu jednotce. Dle zákona 133/1985 Sb. tato 

jednotka bude považována za společnou JPO a obec je povinná na tuto jednotku přispívat. 

 

Usnesení č. 3/44/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje spolupráci obce Smilovice s obcí Řekou na úseku požární 

ochrany a integrovaného záchranného systému, finanční prostředky na činnost jednotky SDH 

Řeka budou poskytovány ve výši 20 tis. Kč ročně. Dále zastupitelstvo obce schvaluje 

uzavření „Veřejnoprávní smlouvy o vzájemné spolupráci při plnění úkolů jednotky požární 

ochrany“ s obcí Řekou. 

Hlasování: pro    6 

 

4. Kupní smlouva p.č. 48/2 k.ú. Smilovice u Třince 

Obec Smilovice má zájem o získání vlastnických práv k  pozemku parc. č. 48/2  k.ú. 

Smilovice u Třince s cílem zajištění přístupu k obecním pozemkům v lokalitě nabytým 

z SPÚ. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s realizovanými nákupy a prodeji pozemků 

v obci, předložen byl Přehled cen uskutečněných nákupů a prodejů za období 2009 – 2018. 

 

Usnesení č. 4/44/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku parc. č. 48/2  k.ú. Smilovice u Třince o celkové 

výměře 981 m
2
, vedeno na LV č. 85,  za cenu 370 Kč/m

2
 , a dále schvaluje uzavření kupní 

smlouvy s podílovými vlastníky: Lenka Szewieczková a René Szewieczek, za účelem nabytí 

pozemku do vlastnictví obce, náklady na vklad do KN hradí kupující. 

Hlasování: pro    6 

 

5. Záměr pronájmu obecních pozemků 

Obec má ve vlastnictví pozemek  p. č. 48/1 o výměře 1382 m
2
  a pozemek p. č. 722/27  

o výměře 3 556 m
2 

m, druh pozemku: orná půda, zemědělský půdní fond, vše v k. ú. 

Smilovice u Třince. Smlouva týkající se pachtu bude uzavřena na dobu určitou s ukončením 

31.12.2018. 

 

Usnesení č. 5/44/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru pachtu - pronájmu obecních pozemků 

k zemědělským účelům, p. č. 48/1 a 722/27 k.ú. Smilovice u Třince. 

Hlasování: pro    6 

 

6. Nabídka rekonstrukce veřejného osvětlení – část 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovou nabídkou firmy ECO LED SOL s.r.o. na 

rekonstrukci II. a III. etapy veřejného osvětlení v obci, předložené jednotkové ceny jsou 

rozdílné než ceny ze zakázky z r. 2017. Zakázku nelze provést ve vysoutěžených cenách 

z výběrového řízení r. 2017 bude zadána nová zakázka.  

 

Usnesení č. 6/44/2018 
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Zastupitelstvo obce schvaluje provedení nového výběru dodavatele za účelem vypracování 

projektové dokumentace pro rekonstrukci veřejného osvětlení ve zbývajících částech obce. 

Hlasování: pro  6 

 

7. Projekt „Mánesova stezka k dřevěnému kostelíku v Gutech“  - dotace MSK  

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s  poskytnutím účelové dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Podpora obnovy 

a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018“. Investiční dotace v max. výši 38,95 % 

celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu, max. 400 tis. 

Kč. Předpokládaná výše celkových uznatelných nákladů na projekt může činit max. 

1,027 mil. Kč. 

 

Usnesení č. 7/44/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje z Programu obnovy venkova MSK na projekt Mánesova 

stezka k dřevěnému kostelíku v Gutech, max. 400 tis. Kč. 

Hlasování: pro    6 

 

8. Rozpočtové opatření č. 3 

Usnesení č. 8/44/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 3 dle přílohy. 

Hlasování: pro  6 

 

   

Různé 

starosta obce přítomné informoval o:  

- řešení přístřešku na kola v obci Ropice zastávka u Kiše, 

- aplikace GDPR na obci a ve škole, 

- hovory s občany proběhnou dne 18.4.2018 v 17 hod., 

- průběh stavebního řízení na realizaci dotované stavby zdroj vody v Goduli,  

- postup obce v řešení podílových pozemků ve spolku Godula – bude svolána valná 

hromada.  

 

 

Závěr 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19 45 hodin, další termín jednání je předběžně 

stanoven na 23.4.2018. 

 

 

 

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

         RENÁTA LASOTOVÁ             MIROSLAV NOGOL 

            ZAPISOVATELKA           STAROSTA OBCE  

 

 

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

   JINDŘICH MACKOWSKI                       ROMAN PIENTOK  

    ČLEN ZASTUPITELSTVA      ČLEN ZASTUPITELSTVA 


