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Výsledky projednání 5/2020 

z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Smilkov konaného dne: 
05. 10. 2020 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Smilkov 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 program zasedání č. 5/2020; 

 ověřovatele zápisu Ing. Zuzanu Bukovskou a Ing. Pavla Fulína; 

 rozpočtové opatření č. 5/2020 - rozpočtové opatření je přílohou zápisu zasedání; 

 znění kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 778/1 (cca 52 m2) v k.ú. Kouty, 
zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Benešov, LV 10001 o celkové 
výměře 781 m2, na který byl vyhlášen záměr 9.9. 2020 s navrženou cenou 250 Kč/m2 a 
pověřuje starostku uzavřením smlouvy s tím, že kupující uhradí veškeré vzniklé náklady, 
před uzavřením kupní smlouvy předloží geometrický plán pozemku; 

 znění nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru na dobu neurčitou v prvním 
patře v domě čp. 46 v budově obecního úřadu ve Smilkově v k.ú. Smilkov, zapsaného 
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Benešov, LV 10001 o celkové výměře 15,8 
m2, na který byl vyhlášen záměr 8.9. 2020 a zároveň pověřuje starostku uzavřením 
smlouvy; 

 schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Smilkov č. 1/2020 o stanovení podmínek pro 
pořádání a průběhu akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním v obci Smilkov; 

 navržené členy inventarizační komise. Inventarizace bude provedena podle směrnice 
pro provedení inventarizace schválené dne 11.6.2012; 

 Dohodu o ukončení smlouvy o odvozu komunálního odpadu v obci Smilkov, uzavřené 
dne 15.5.1996  s COMPAG VOTICE s.r.o. a pověřuje uzavřením starostku obce; 

 uzavření smlouvy s firmou COMPAG Votice, s.r.o.: Smlouvu o poskytování služeb v 
oblasti nakládání s odpady a pověřuje uzavřením starostku obce; 
 

 podání žádosti o dotaci z fondů MMR 2020-2021, do programu Podpora obnovy a 

rozvoje venkova; DT č. 117d8210A-Podpora obnovy místních komunikací (Plachova 
Lhota - Radotín); 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 nastoupení nového člena do zastupitelstva obce Smilkov – Pavla Bubníka 

 zapisovatele zápisu Evu Marešovou; 
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 kontrolu usnesení z předešlých zasedání; 

 stavy obecních účtů ke dni 5.10.2020; 

 závěr dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2020, kde nebyly nalezené chyby a 
nedostatky; 

Zastupitelstvo obce zvolilo: 

 zvolilo veřejnou volbou starostku paní Hanu Dohnalovu; 

 zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Zdeňka Poskočila 

 zvolilo člena kontrolního výboru pana Lukáše Babického 

 
 
Zapisovatel:  

Eva Marešová:_________________________ 
 
 

Ověřovatelé: 
Ing. Pavel Fulín:_________________________ 
 
 
Ing. Zuzana Bukovská:_________________________ 
  
 
 
 
 

      ________________________________                           ____________________________ 
 starostka Hana Dohnalová                 místostarostka Eva Marešová 

 


