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Zápis a usnesení  

49. zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE 

dne 28.6.2018 v 16 
00

 hod. 

 
PŘÍTOMNI zastupitelé: Jindřich Mackowski, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, 

Tomáš Kubala 

OMLUVEN:  Miroslav Nogol, Michaela Zuczková 

Další přítomní: J. Dybová, M. Osmanczyk 

 

Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

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

s.r.o. 

4. Hospodářský výsledek za rok 2017 – škola 

5. Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2017 

 

 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

Zasedání zahájil místostarosta Jindřich Mackowski a prohlásil, že toto zasedání bylo řádně 

svoláno, počet přítomných zastupitelů je 4, zastupitelstvo je usnášeníschopné; dále navrhnul 

rozšíření programu jednání o body: 

     - Příkazní smlouva: Technický dozor investora při realizaci staveb ve školském areálu  

     - Smlouva o činnosti odborného zástupce provozovatele vodovodu obce Smilovice 

 

Usnesení č. 1/49/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání včetně jeho rozšíření a záměny v pořadí 

projednávaných bodů: 

 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Hospodářský výsledek za rok 2017 – škola 

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

s.r.o. 

5. Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2017 

6. Příkazní smlouva: Technický dozor investora při realizaci staveb ve školském areálu  

7. Smlouva o činnosti odborného zástupce provozovatele vodovodu obce Smilovice 

Hlasování: pro  4 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů  

Zapisovatelem je Jana Swaczynová, zaměstnanec obce. 
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Usnesení č. 2/49/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu:  Jan Ondraczka, Roman Pientok 

Hlasování: pro    4 

 

Příchod T. Kubala (16.12 hod.) 

 

3. 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. 3/49/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje převedení finanční částky za zlepšený hospodářský výsledek za 

rok 2017 ve výši 136.077,84 Kč do rezervního fondu. 

Hlasování: proti          5 

Zastupitelé ukládají provedení auditu v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Smilovice. 

 

 

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

Nehlsen Třinec s.r.o. 

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, dále nebylo potřeba vykovávat některé práce v plném 
rozsahu dle soupisu prací. Dále byla navíc provedena vysprávka asfaltovým betonem, 

nahrazení travnaté plochy vysypáním kačírku a dodláždění až k budově. Stavba byla 

dokončena se zpožděním a to k datu 26.6.2018, dle ustanovení smlouvy bude vystavena 

penalizační faktura.   

 

Usnesení č. 4/49/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ke stavbě:  „Přechod 

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

se upravuje cena méně prací z důvodu méně a více prací v hodnotě 76 671,40 Kč s DPH. 

Starosta je pověřen podpisem smlouvy. 

Hlasování: pro          5 

 

 

5. Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2017 
Návrh závěrečného účtu SOPS byl zveřejněn na úřední desce obce dne 23.5.2018. 

 

Usnesení č. 5/49/2018 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet a výsledek hospodaření Sdružení obcí povodí 

Stonávky, včetně Zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2017 a to bez výhrad. 

Hlasování: pro  5 
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6. Příkazní smlouva: Technický dozor investora při realizaci staveb ve školském areálu  

Zastupitelstvo bylo seznámeno s hodnocením veřejné zakázky malého rozsahu na služby  

 „odborný dozor investora (TDI) -  k zakázce na stavební práce -  stavby ve školském  areálu: 

Smilovice  č. 164 a 151 : přístavba MŠ, ZŠ, TĚLOCVIČNA, kanalizace dešťová, splašková“ 

 

Usnesení č. 6/49/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby TDI, 

firmou v pořadí dle provedeného hodnocení nabídek a schvaluje uzavření Příkazní smlouvy s 

celkovou cenou 170.000,- Kč bez DPH. 

Hlasování: pro  5 

 

 

7. Smlouva o činnosti odborného zástupce provozovatele vodovodu obce Smilovice 

Z důvodu ukončení činnosti stávajícího odborného zástupce a v souladu s § 6 odst. 8 zákona o 

vodovodech a kanalizacích je nutné k provozu vodovodu osobu, která splňuje kvalifikaci. 

Pan J. Kostka splňuje kvalifikaci odpovídající požadavkům na provozováni, správu a rozvoj 

vodovodu, pro který je vydáno povolení k provozování Krajským úřadem Moravskoslezského 

kraje. 

 

Usnesení č. 7/49/2018 

Zastupitelstvo obce odkládá uzavření Smlouvy o činnosti odborného zástupce provozovatele 

vodovodu obce Smilovice. 
Hlasování: pro  5 

 

   

Různé: 

 

Závěr 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 18.15 hodin. 

 

 

 

 

 

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

         JANA SWACZYNOVÁ                           JINDŘICH MACKOWSKI 

  ZAPISOVATELKA                                             MÍSTOSTAROSTA 

 

 

 

 

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

         JAN ONDRACZKA                              ROMAN PIENTOK 

    ČLEN ZASTUPITELSTVA            ČLEN ZASTUPITELSTVA 


