Čerpání dotaci v roce 2018
Program 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
obnovy venkova v rámci Tematického zadání Obnova venkova
Název projektu: Novostavba vodárny
V rámci projektu byla realizována novostavba vodárny v místní části Kouty. Ve vodárně bude
umístěna technologie pro čerpání a úpravu vody. Samotná technologie není součástí žádosti o dotaci.
Dotace činí 172 000 Kč, celkové náklady budou vyčísleny po kompletním dokončení akce.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul
Podpora obnovy místních komunikací
Název akce: Oprava místní komunikace Smilkov, lokalita Zechov
Obec získala na opravu komunikace 1 000 000 Kč. Bude realizována komplexní oprava místní
komunikace do Zechova, bude obnoven kryt vozovky, pročištěno a obnoveno odvodnění
komunikace. Stavbu na základě výběrového řízení bude provádět firma BES s.r.o.
Probíhající akce
Postupně probíhá čištění a drobné opravy pomníků a křížků ve Smilkově, v Líštěnci a na Oldřichovci.
Byl opraven vstup a schodiště v č.p. 58 ve Smilkově, kolem pozemku bylo vyměněno oplocení.
Na místním sportovišti byly opraveny a natřeny dřevěné herní prvky a vyměněny sítě na šplhání.
Připravuje se úprava prostoru zahrady u obecního úřadu, zatím byla nakoupena část materiálu. Na
zahradě bude umístěn přístřešek, posezení a relaxační prvky. Prostor bude kvůli bezpečnosti doplněn
dřevěným ochozem kolem betonové zdi. Zahrada bude otevřená občanům a bude sloužit pro
pořádání veřejných akcí.
Byl téměř dokončen nákup pozemků místní komunikace do Plachovy Lhoty. Dále probíhá jednání
s firmou Innogy (RWE). Chtěli bychom poděkovat za vstřícnost všem vlastníkům, kteří pozemky za
velmi příznivou cenu obci odprodali. Pokud se podaří nákup dokončit, plánujeme v příštím roce
požádat o dotaci na opravu této komunikace.
Akce pro veřejnost
Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018
Obec Smilkov se letos podruhé zúčastnila celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“.
V sobotu 7. dubna se do úklidu zapojilo celkem 34 dobrovolníků, z toho 11 dětí. Dobrovolníci uklidili
okolí všech přístupových komunikací do Smilkova a okolních osad, návsi a okolí čekáren.
Obec zajistila rukavice a pytle na odpad, sebráno bylo přibližně 400 kg odpadu. Odpoledne bylo pro
zúčastněné připraveno občerstvení a pro děti sladká odměna.
Všem dobrovolníkům jménem obce Smilkov děkuji a doufám, že i v příštím roce se sejdeme, aby naše
obec byla zase o něco krásnější.

Stavění májky
Tradiční stavění májky proběhlo 30. dubna na návsi. Pro návštěvníky bylo připraveno pohoštění, na
ohništi byla možnost opečení buřtů. Akce se vydařila, díky vytrvalosti několika jedinců se podařilo
májku uhlídat až do rána. Děkujeme.
Dětský den
Dětskému dni i letos přálo počasí, pro děti byly připravené soutěže, malování na obličej a skákací
hrad. Dětského dne se zúčastnilo téměř šedesát dětí. Na konci je jako vždy čekal diplom a dárkový
balíček. Po skončení soutěží bylo připravené posezení s občerstvením a hudbou. Moc děkujeme
všem, kteří se na přípravě dětského dne podíleli. Poděkování za bezproblémovou organizaci patří
Mysliveckému spolku „Žďár“ Smilkov.
Letní zábava
Zatančit si na zábavu si i letos přišlo hodně místních obyvatel i návštěv z blízkých obcí. Hudební
doprovod zajistila skupina Relax. Letos pozval na taneční zábavu pan Milan Coller Martina Dejdara,
který večer zpestřil svým vystoupením. Počasí bylo stejně jako v minulých letech pěkné, večer si
všichni užili, těšíme se na další letní zábavu v příštím roce.
Závěrečné zastupitelstvo
Srdečně Vás zveme na poslední zasedání zastupitelstva, které se bude konat 27. září 2018 od 17.00
hodin na obecním úřadě ve Smilkově.
Informace o komunálních volbách
Zastupitelstvo obce Smilkov schválilo na svém zasedání, že zastupitelstvo pro následující volební
období bude sedmičlenné.
Volby do zastupitelstev obcí se konají na území České republiky:
v pátek 5. října 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a v sobotu 6. října 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin
Krajský úřad Středočeského kraje zveřejňuje na svých stránkách vzory kandidátních listin všech typů
volebních stran, vzor prohlášení kandidáta a petice.
Kandidátní listiny ve volbách do zastupitelstev obcí mohou podávat
− registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich
koalice
− nezávislí kandidáti
− sdružení nezávislých kandidátů
− sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů
−
Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16.00 hodin 31. července 2018 registračnímu úřadu
(pověřený obecní úřad ve Voticích).

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí ke kandidátní
listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. Potřebný počet podpisů voličů je
stanoven z počtu obyvatel obce. Ve Smilkově se jedná o 5% z počtu obyvatel obce pro nezávislého
kandidáta a 7% z počtu obyvatel obce pro sdružení nezávislých kandidátů. Potřebný počet podpisů na
peticích uveřejní registrační úřad na úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb.
V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce, může volební strana na kandidátní
listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva
obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů. Po uplynutí šedesátého dne přede
dnem voleb do zastupitelstva obce nelze již doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani
vzájemně měnit jejich pořadí.
Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím
svého zmocněnce.

