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Zápis a usnesení  

48. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE 

dne 18.6.2018 v 16 
30

 hod. 

 
PŘÍTOMNI zastupitelé: Jindřich Mackowski,  Roman Pientok, Jan Ondraczka,  Michaela 

Zuczková, Petr Riedel, Miroslav Nogol, Tomáš Kubala 

ZAMĚSTNANCI OBCE: Jana Swaczynová 

Další přítomní: 15 osob 

 

Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3.  Počet členů zastupitelstva obce Smilovice na volební období 2018 - 2022 

4. Účetní závěrka škola - rok 2017  

5. Hospodářský výsledek za rok 2017 – škola 

6. Smlouva o zpracování osobních údajů – Město Třinec 

7. Povinnosti pro vlastníky a provozovatele vodovodu  

8. Podmínky pro stavby: přípojky na vodovodní řad 

9. Žádost o podporu - tenisový oddíl TJ Sokol Hnojník  

10. Žádost o podporu Linky bezpečí  

11. Rekonstrukce veřejného osvětlení – dodatek č. 2, ECO LED SOL, s.r.o. 

12. Žádost o zřízení věcného břemene k p.č. 119/4 – p. Lisztwan 

13. Žádost o zrušení retardérů na území obce - p. Samek 

14. Rozpočtové opatření č. 5 

 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

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

počet přítomných zastupitelů je 7, zastupitelstvo je usnášeníschopné; dále navrhnul rozšíření 

programu jednání o body: 

     - Žádost o převod mostu do vlastnictví obce – SC Smilovice 

- Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti – Smilowski 

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ke stavbě „Přechod pro chodce v centru obce“ – Nehlsen 

Třinec s.r.o. 

 

Usnesení č. 1/48/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání včetně jeho rozšíření o body: 

15.  Žádost o převod mostu do vlastnictví obce – SC Smilovice  

16. Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti – Smilowski 

17. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ke stavbě „Přechod pro chodce v centru obce“ – 

Nehlsen Třinec s.r.o. 

Hlasování: pro  7 
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2. Určení zapisovatele a ověřovatelů  

Zapisovatelem je Renáta Lasotová, zaměstnanec obce. 

 

Usnesení č. 2/48/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu:  J. Mackowski a J. Ondraczka 

Hlasování: pro    7 

 

3.  Počet členů zastupitelstva obce Smilovice na volební období 2018 – 2022 

Starosta obce podal informace o možnosti změny počtu členů zastupitelstva obce. O změně 

počtu členů nebude hlasováno, počet 7 zůstává, zastupitelstvo o změně nehlasuje. 

 

Usnesení č. 3/48/2018 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že počet členů zastupitelstva obce Smilovice pro volební 

období 2019 - 2022 zůstává stejný jako počet členů zastupitelstva v končícím volebním 

období. 

 

4. Účetní závěrka škola - rok 2017  
Základní škola a Mateřská škola Smilovice zpracovala a zastupitelstvu obce předložila roční 

účetní závěrku za rok 2017.  

Na základě předložených podkladů příspěvkovou organizací i protokolu ze dne 3.5.2018 

o provedené kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě byly 

zjištěny, drobné nedostatky. Lze konstatovat, že účetnictví kontrolované příspěvkové 

organizace ve své podstatě věrně zobrazovalo stav a pohyb majetku a závazků, bylo vedeno 

úplně, správně a průkazným způsobem jak stanovuje vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích 

na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, dále jen vyhláška.  

 

Usnesení č. 4/48/2018 

Zastupitelstvo obce Smilovice schvaluje roční účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy 

Smilovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace IČO: 70645973, sestavenou 

k rozvahovému dni 31.12.2017 s tím, že schvalovaná účetní závěrka v rozsahu předložených 

podkladů poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky 

ve smyslu § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek. 

Hlasování: pro          7 

 

5. Hospodářský výsledek za rok 2017 – škola 

Dle předložené informace ředitelky, Základní škola a Mateřská škola Smilovice, okres Frýdek 

– Místek, hospodářský výsledek příspěvkové organizace obce, za rok 2017 dosáhl výše 

136.077,84 Kč, p. ředitelka žádá o rozhodnutí jeho použití.  

Na základě provedené kontroly bylo zjištěno, že není zajištěno krytí fondu investic finančními 

prostředky. Z důvodu novelizace od 1.1.2016, bodu 7.3. a) ČÚS č. 704, došlo k souladu 

účetního předpisu se zněním Zákona č. 250/2000 Sb. § 31, odstavec 1, písmeno a) kde platí, 

že fond investic se bude tvořit pouze ve výši přijatých peněžních prostředků na reprodukci 

majetku od zřizovatele, případně zapojení jiných zdrojů, dle výkladu MF ČR. 

 

Usnesení č. 5/48/2018 

Zastupitelstvo obce projednání bodu odkládá, krytí fondů bude projednáno osobně s účetním 

organizace a ředitelkou před dalším jednáním.  
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6. Smlouva o zpracování osobních údajů – Město Třinec 

Obec obdržela návrh na uzavření smlouvy podle čl. 28 Nařízení Evropského parlamentu 

a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, o ochraně fyzický osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES v souladu s aktuálně platnými předpisy. 

 

Usnesení č. 6/48/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů 

č. 2018/13/014/Ra s Městem Třinec. 

Hlasování: pro          7 

 

7. Povinnosti pro vlastníky a provozovatele vodovodu  

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s protokolem o kontrole č. j. 24647/2018-MZE-1562 

z Ministerstva zemědělství k provádění zákona o vodovodech a kanalizacích, který se 

vztahuje na činnost obce v návaznosti na vlastnictví a správu obecního vodovodu.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěry protokolu, dále v návaznosti na povinnost 

zpracování kalkulace ceny vodného bude upraven termín pro vyúčtování vodného, které bude 

nově prováděno k termínu 31.12.  

 

8. Podmínky pro stavby: přípojky na vodovodní řad 

Ve spolupráci s odborným zástupcem a oprávněnou osobou byly zpracovány podmínky – 

technické provedení pro připojení žadatelů na vodovodní řad.  Náklady obce na dodání 

vodoměru, materiál na odbočení a uzávěr vodovodní přípojky jsou vyčísleny na 4 574 Kč. 

 

Usnesení č. 8/48/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje Podmínky pro stavby: přípojky na vodovodní řad dle přílohy. 

Hlasování: pro  7 

 

9. Žádost o podporu -  tenisový oddíl TJ Sokol Hnojník  

Pro organizaci tenisového turnaje ve čtyřhře mužů: „Hnojník open 2018“, byla přednesena 

žádost o úhradu pronájmu tenisových kurtů v areálu SC Smilovice. 

 

Usnesení č. 9/48/2018 

Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost o úhradu pronájmu tenisových kurtů v SC Smilovice 

pro pořádání „Hnojník open 2018“. 

Hlasování: pro  7 

 

10. Žádost o podporu Linky bezpečí  

Zastupitelstvo obce projednalo doručenou žádost Linky bezpečí, z.s. 

 

Usnesení č. 10/48/2018 

Zastupitelstvo obce neschvaluje podporu služeb spolku Linky bezpečí, z.s. 

Hlasování: pro  7 

 

11. Rekonstrukce veřejného osvětlení – dodatek č. 2, ECO LED SOL, s.r.o. 

V průběhu plnění dodávky dle uzavřené smlouvy se společností, byly řešeny technické 

problémy. Na základě návrhu řešení a žádosti společnosti o uzavření dodatku č. 2, bylo 

zastupitelstvo seznámeno s aktuální situací. Předmětem dodatku je úprava technické 
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specifikace plnění a doplnění předmětu plnění, dále úprava termínu dokončení a úprava 

platebních podmínek. 

 

Usnesení č. 11/48/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 se spol. ECO LED SOL, s.r.o., k realizaci 

veřejné zakázky na dodávku zboží včetně montáže s názvem „Rekonstrukce veřejného 

osvětlení, dle přílohy. 

Hlasování: pro  6  J. Mackowski,  R.Pientok, J.Ondraczka,  M.Zuczková, M. Nogol, 

T.Kubala  

 proti 1  P. Riedel 

 

12. Žádost o zřízení věcného břemene k p.č. 119/4 – p. Lisztwan 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o zřízení věcného břemene chůze, jízdy po obecním 

pozemku parc. č. 119/4 k.ú. Smilovice u Třince (druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: sportoviště a rekreační plocha), ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 81 vše v k.ú. 

Smilovice u Třince, z důvodu přístupu ke garáži. Osobně vyjádřil názor i přítomný žadatel. 

 

Usnesení č. 12/48/2018 

Starosta navrhuje hlasování o odložení bodu, z důvodu zahájené stavby ve školním areálu; 

v současné době je příjezd k pozemku obce p.č. 119/4 i přes pozemek jiného vlastníka tj. p.č. 

39 v k.ú. Smilovice u Třince, který je nutno dořešit se současným vlastníkem pozemku.   

Hlasování: pro  7 

Bod je odložen do doby ukončení staveb v areálu a dořešení příjezdu přes pozemek v jiném 

vlastnictví. 

 

13. Žádost o zrušení retardérů na území obce - p. Samek 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádosti p. Samka ze dne 15.6.2018 o okamžité 

odstranění retardérů umístěných na komunikaci směrem na k.ú. Rakovec od Karmelu na 

Guty. 

Na tuto problematiku již obec reagovala písemně sdělením č.j. 260/280/2018 ze 23.4.2018, 

realizace zpomalovacích prahů byla provedena na základě žádosti občanů, vyhotoveného 

projektu i souhlasu dopravního inspektorátu Třinec Policie ČR, vydaného pod čj, KRPT-

173684-2/ČJ-2014-070208  ze dne 3. září 2014. 

Přítomní občané podpořili zachování současné situace z důvodu zpomalení rychlosti na 

místních komunikacích a  zvýšení bezpečnosti v obci, p. Samek vyjádřil jiný pohled na věc 

a zmínil negativní stránku věci. 

 

Usnesení č. 13/48/2018 

Starosta předkládá návrh na neprojednání bodu zastupitelstvem.  

Hlasování: pro  7 

Bod nebyl projednán. 

 

14. Rozpočtové opatření č. 5 

Usnesení č. 14/48/2018 

Starosta předkládá návrh na neprojednání rozpočtového opatření, z důvodu neschválení výše 

uvedených žádostí o příspěvky, není potřeba provést opatření. 

Hlasování: pro  7 

Bod nebyl projednán. 
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15. Žádost o převod mostu do vlastnictví obce – SC Smilovice 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o bezúplatné převedení mostu „SCS – M 01 – Ro“ do 

vlastnictví obce, včetně pozemku p.č. 1740/28 k.ú.  Smilovice u Třince za předpokladu 

zřízení věcného břemene na pozemku a předkupního práva pro současného vlastníka nebo 

jeho nástupce. Současný most není zapsán v katastru nemovitosti, 

 

Usnesení č. 15/48/2018 

Zastupitelstvo obec schvaluje převedení mostu „SCS – M 01 – Ro“ do vlastnictví obce, 

SC Smilovice vyhotoví návrh smlouvy včetně příloh a předloží jej ke schválení.  

Hlasování: pro  6 

 zdržel se  1 

 

Odchod J. Ondraczka v 19 05 hod. 

 

Doplnění k Usnesení č. 2/48/2018 

Schválení nového ověřovatele zápisu, místo odchozího J. Ondraczky bude ověřovatel 

M. Zuczková. 

Hlasování: pro  6 

 

16. Žádost o uzavření Smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti elektro přípojky 

– Smilowski 

Vlastníci pozemku p. č. 787/2 k. ú. Smilovice u Třince předložili žádost o uzavření budoucí 

smlouvy pro zřízení služebnosti na pozemcích ve vlastnictví obce (ostatní plocha, ostatní 

komunikace) a geometrický plán č. 973 – 3/2018 pro vymezení rozsahu věcného břemene. 

 

Usnesení č. 16/48/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti na 

nemovitosti obce  p. č. 2453 a 2209, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1, za účelem vedení 

elektro přípojky pro novostavbu na p.č. 787/2 vše v k.ú. Smilovice u Třince. Úplata bude 

stanovena po zhotovení stavby ve vlastní smlouvě. 

Hlasování: pro  6 

 

17. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ke stavbě „Přechod pro chodce v centru obce“ – 

Nehlsen Třinec s.r.o. 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o prodloužení termínu stavby. 

V průběhu stavby byly předběžně projednány méně práce, obec dodává vlastní umělé 

kamenivo, obrubníky budou nahrazeny dlažbou až k budově RD č.p. 12, AES vodič od RVO  

pro osvětlení přechodu je již natažen, soupis prací bude předložen na příští jednání včetně 

návrhu na dodatek.   

 

Usnesení č. 17/48/2018 

Zastupitelstvo obce neschvaluje prodloužení termínu realizace stavby:  „Přechod pro chodce 

v centru obce“realizované firmou: Nehlsen Třinec s.r.o., IČO  25355996.  

Hlasování: pro  6 

 

Odchod T. Kubala v 20 hod. 

   

Různé: 

p. Mrózek chce dořešit stavbu vodovodního řadu, informace ke stavbě mu byla předána e-

mailem dne 18.6.2018 k oběma stavbám; Oznámení záměru zřízení práva stavby  k provedení 
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části obecní stavby vodního díla „Rozšíření vodovodních řadů obce Smilovice„ jmenovitě řadu 

„4-5“ je zveřejněno na úřední desce, obec má připravenou smlouvu dle § 1640 NOZ; ke stavbě 

Prodloužení vodovodního řadu „4-5“ obec vydala stanovisko, další požadované dokumenty 

musí řešit firma samostatně. 

Místostarosta předložil žádost o financování hudby na  spolupořádané akci „Memoriál Ing. 

Vladislava Krejzy“ ve výši 6 000 Kč. 

 

Závěr 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 21:00 hodin, termín příštího jednání je 

předběžně stanoven na 28.6.2018 v 16 00 hod.  

 

 

 

 

 

 

 

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

             MIROSLAV NOGOL                   MICHAELA ZUCZKOVÁ 

       STAROSTA OBCE                                              ČLEN ZASTUPITELSTVA 

 

 

 

 

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

          JAN ONDRACZKA                            JINDŘICH MACKOWSKI 

    ČLEN ZASTUPITELSTVA      ČLEN ZASTUPITELSTVA 


