Milí spoluobčané,
dovolte mi vstoupit prostřednictvím těchto řádků do Vašich, vánocemi provoněných domovů, a
přiblížit Vám, co se nám v letošním roce podařilo.
V osadě Oldřichovec a Plachova Lhota – Veselíkov byly položeny panely pod kontejnery na
separovaný odpad. Na návsi na Oldřichovci byly vyvýšeny a zakryty kanály a upraven prostor
okolo nich. Aby byl zajištěn bezpečnější sjezd na Oldřichovci ze stání silnice ve směru od Votic
na místní komunikaci do Smilkova, byly do hlubokého příkopu položeny odvodňovací trubky,
příkop byl zavezen a nájezd zpevněn asfaltovým recyklátem. Na Oldřichovci byla také opravena
po automobilové nehodě autobusová čekárna.
Ve Smilkově bylo opraveno a natřeno zábradlí u rybníka Mlýnský, byl opraven další havarijní
úsek vodovodního řadu nad bytovkami. V Líštěnci a ve Smilkově byla umístěna dopravní
zrcadla, také proběhly drobné opravy komunikací.
Vzhledem k tomu, že pozemky pod komunikací vedoucí do Plachovy Lhoty – Radotína nejsou v
majetku obce a proto není možné investovat do její rozsáhlejší opravy, probíhá jejich odkup. V
letošním roce došlo k podepsání kupních smluv již se sedmi majiteli a pozemky jsou už v majetku
obce. S ostatními majiteli jednáme a věříme, že dojde ke shodě.
Zatím se nám nepodařilo vybudovat úpravnu vody v Koutech, která má nadlimitní hodnoty
dusičnanů. Věřím, že v roce 2018 bude úpravna v provozu. V současné době máme vyřízeno
stavební povolení a čekáme na rozhodnutí odboru životního prostředí. Nicméně je v řízení
vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby a na zbudování elektrické přípojky do
úpravny. Situaci s vybudováním elektrické přípojky trochu komplikuje vedení optických kabelů,
čekáme na povolení a poté, pokud to dovolí počasí, s přípojkou začneme.
Na jaře v letošním roce jsme nebyli úspěšní v podání žádosti na MMR na opravu místní
komunikace do Zechova. Vzhledem k tomu, že MMR pro rok 2018 opět vyhlásilo dotační titul
na opravy místních komunikací, podáme žádost novou, tu máme již zpracovanou. Tolik stručně
o naší činnosti.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří pořádají a pomáhají s kulturními, sportovními a
společenskými akcemi. Zejména bych chtěla poděkovat za spolupráci dobrovolným hasičům a
mysliveckému spolku „Ždár“. Panu Milanu Collerovi, který nám opět v letošním roce zajistil
vystoupení našich dvou známých umělců na naší letní zábavě, Heidi Janků a Josefa Laufera.
Všem se moc líbilo. Děkuji za dobrou a vstřícnou spolupráci panu Pavlu Fulínovi, řediteli
společnosti Smilkov a.s. Děkuji všem za účast při akci „Ukliďme si Česko“
Přeji Vám všem krásné vánoční svátky plné klidu a rodinné pohody. Po celý rok 2018 hodně
zdraví, štěstí a splněných přání.

Hana Dohnalová
starostka obce

Návrh rozpočtu obce Smilkov na rok 2018
Zůstatek na účtech obce k 30. 11. 2017 činí:
běžný účet
6 729 968,93 Kč
účet u ČNB
690 674,09 Kč
Rozpočet obce byl navržen jako vyrovnaný, s celkovými předpokládanými příjmy a výdaji
4 399 600 Kč.
Podrobný rozpis rozpočtu je k dispozici na obecním úřadě a internetových stránkách obce, mezi
vybrané výdajové položky rozpočtu patří např.:
silnice (opravy a udržování, materiál, služby) 910 000 Kč
veřejná silniční doprava (doplatek na autobusová spojení) 52 000 Kč
pitná voda
− materiál, elektřina 70 000 Kč
− povinné rozbory 40 000 Kč
− opravy 239 500 Kč
kanalizace 60 000 Kč
knihy 7 000 Kč
ostatní záležitosti kultury (kulturní akce, divadla, setkání seniorů, …) 79 500 Kč
volný čas dětí a mládeže
− úprava prostoru zahrady u OÚ 150 000 Kč
− dětský den, dárky, občerstvení 10 000 Kč
bytové hospodářství 103 000 Kč
veřejné osvětlení 75 000 Kč
pohřebnictví – opravy a udržování 5 000 Kč
sběr a svoz komunálních odpadů 280 000 Kč
vzhled obce, veřejná zeleň 10 000 Kč
požární ochrana 30 000 Kč
zastupitelstvo (odměny, pojistné) 616 000 Kč
platy zaměstnanců 190 000 Kč
ostatní osobní výdaje 250 000 Kč
místní správa
− materiál 25 000 Kč
− elektřina 45 000 Kč
− paliva 50 000 Kč
− telekomunikace 35 000 Kč
− banka, pojištění 18 000 Kč
− služby (programy, účetnictví, …) 100 000 Kč
− opravy 150 000 Kč
− cestovné 15 000 Kč
− vodárna 270 000 Kč

