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Výsledky projednání 4/2020 

z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Smilkov konaného dne: 
07. 09. 2020 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Smilkov 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 program zasedání č. 4/2020; 

 ověřovatele zápisu Hanu Dohnalovou a Zdeňka Poskočila; 

 rozpočtové opatření č. 4/2020. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu zasedání; 

 zpracování studie na odkanalizování obce Smilkov firmou TopolWater, s.r.o. na základě 

předložené cenové nabídky za 134.310 Kč s DPH; 

 vyhlášení záměru na nájem nebytového prostoru o výměře 15,8 m2 v budově obecného 

úřadu, Smilkov čp. 46 (místnost mezi knihovnou a společenskou místností) v k.ú. 

Smilkov zapsáno na listu vlastnictví 1001, parc.st.109 na dobu neurčitou; 

 znění kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 413/9 v k.ú Smilkov, zapsaného 

v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Benešov, LV 10001 o celkové výměře 

1009 m2, na který byl vyhlášen záměr   15. 6. 2020 a dne 13.7.2020 byli vybráni 

s nejvyšší navrženou částkou 300.001 Kč. Zastupitelstvo pověřuje místostarostku obce 

podepsáním smlouvy; 

 znění kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 1166 (cca 35 m2) v k.ú Smilkov, 

zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Benešov, LV 10001 o celkové 

výměře 144 m2, na který byl vyhlášen záměr 15. 6. 2020 s navrženou cenou 100 Kč/m2 

a pověřuje místostarostku uzavřením smlouvy s tím, že kupující uhradí veškeré vzniklé 

náklady, před uzavřením kupní smlouvy předloží geometrický plán pozemku; 

 znění kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 60/8 (cca 50 m2) v k.ú Smilkov, 

zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Benešov, LV 10001 o celkové 

výměře 90 m2, na který byl vyhlášen záměr 17.2. 2020 s navrženou cenou 100 Kč/m2 a 

pověřuje místostarostku uzavřením smlouvy s tím, že kupující uhradí veškeré vzniklé 

náklady, před uzavřením kupní smlouvy předloží geometrický plán pozemku; 

 znění kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 778/1 (cca 7,81m2) v k.ú Kouty, 

zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Benešov, LV 10001 o celkové 

výměře 781 m2, na který byl vyhlášen záměr 11.5. 2020 s navrženou cenou 250 Kč/m2 

a pověřuje místostarostku uzavřením smlouvy s tím, že kupující uhradí veškeré vzniklé 

náklady, před uzavřením kupní smlouvy předloží geometrický plán pozemku; 

 vyhlášení záměru prodeje části pozemku par.č. 778/1 v k.ú. Kouty, zapsaného v katastru 

nemovitostí u Katastrálního úřadu Benešov, LV 10001 o výměře cca 52 m2 z důvodu 

narovnání hranic za 250 Kč/m2, s tím, že kupující uhradí veškeré vzniklé náklady; 
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 uzavření dohody - „Dohoda mezi obcemi o zajišťování provozování veřejného 

pohřebiště“, která se uzavírá s obcí Heřmaničky.  

 předložený jmenný aktualizovaný seznam členů jednotky sboru dobrovolných hasičů 

obce Smilkov v počtu 9 členů; 

 vyhlášení záměru na krátkodobý pronájem obecního bytu č. 4 (3+1) o celkové výměře 

68,85 m2 v domě čp. 58 ve Smilkově o , zapsaného v katastru nemovitostí u 

Katastrálního úřadu Benešov, LV 10001  

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 zapisovatele zápisu Evu Marešovou; 

 kontrolu usnesení z předešlých zasedání; 

 termín dílčí kontroly hospodaření, stavy obecních účtů ke dni 7.9.2020, výši 

kompenzace obci, pravděpodobnou výši ponížení rozpočtu důsledkem koronavirové 

pandemie; 

 jmenování Lukáše Volka velitelem JSDH Smilkov od 1.9.2020 ; 

 zprávy z činnosti Kontrolní a Finanční výboru v roce 2020; 

 návrhy znaků obce Smilkov budou zveřejněny na webových stránkách obce, kde bude 
umožněno se vyjádřit formou hlasování. Kdo nemá možnost hlasovat na internetu, 
může využít náhradní variantu, hlasovat na telefonním čísle 739303698 (pí. Marešová); 

 obecné informace 

Zapisovatel:  
Eva Marešová:_________________________ 

 
 

Ověřovatelé: 
Hana Dohnalová:_________________________ 

 
Zdeněk Poskočil:_________________________ 
 
 
 
  

      ________________________________                           ____________________________ 
 starostka Dagmar Čermochová       místostarostka Eva Marešová 
 


