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 Zápis číslo: 5/2020 

z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Smilkov konaného dne: 
5. 10. 2020 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Smilkov 

 
 

Přítomní zastupitelé: Dohnalová Hana 
Marešová Eva 
Bukovská Zuzana Ing. 
Bubník Pavel (doplňující zastupitel) 
Fulín Pavel Ing. 
Poskočil Zdeněk  
Baláčková Marta Ing. 

Nepřítomní zastupitelé:  
Účast občanů: 5 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Fulín, Ing. Zuzana Bukovská 

 
Zapsala: Eva Marešová 

Program: 

1. Zahájení 
2. Složení slibu nového člena zastupitelstva 
3. Schválení programu zasedání  
4. Schválení ověřovatelů zápisu  
5. Určení zapisovatele  
6. Rozpočtové opatření č. 5/2020  
7. Kontrola předchozích usnesení 
8. Volba starosty obce Smilkov 
9. Volba předsedy a nového člena Kontrolního výboru  
10. Schválení smlouvy na prodej obecního pozemků v k.ú. Kouty 
11. Schválení nájemní smlouvy na nebytový prostor 
12. Zpráva z dílčí kontroly hospodaření obce 
13. Schválení obecně závazná vyhlášky-akce technoparty 
14. Schválení složení inventurní komise a termínu inventur 
15. Schválení výpovědi s firmou COMPAG VOTICE, s.r.o. 
16. Schválení nové smlouvy s firmou COMPAG VOTICE. s.r.o. 
17. Schválení podání žádosti o dotaci z fondů MMR 2020-2021  
18. Diskuze 
19. Ukončení programu 

Zápis jednání: 

1. Zasedání zahájila v 18.00 hodin místostarostka paní Eva Marešová a přivítala přítomné. 
Místostarostka obce konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno, informace podle § 
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93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Smilkov zveřejněna v 
souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 25. 9. 2020 do   
5. 10. 2020, současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.  
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) 
konstatovala, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů 
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

2. Místostarostka seznámila přítomné s tím, že na minulém zasedání podala paní Dagmar 
Čermochová rezignaci z postu starosty i zastupitele obce. V tomto případě se postupuje 
podle § 56 zákona č. 491/2001 Sb., kdy se osloví náhradník z kandidátní listiny z téže 
volební strany. Náhradník, Pavel Bubník, byl 8.9.2020 osloven a bylo mu předáno 
osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva obce Smilkov a na veřejném 
zasedání 5.10.2020 složil slib člena zastupitele obce. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Nastoupení nového člena do zastupitelstva obce Smilkov – Pavla Bubníka.   

3. Místostarostka obce navrhla program zasedání a poté vyzvala přítomné zastupitele, aby 
se vyjádřili k navrženému programu.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání č. 5/2020. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

4. Místostarostka obce navrhla jako ověřovatele zápisu Ing. Zuzanu Bukovskou a Ing. Pavla 
Fulína. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Zuzanu Bukovskou a Ing. Pavla 
Fulína. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

5. Místostarostka obce určila zapisovatelem zápisu paní Evu Marešovou.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Zapisovatelem zápisu je určena Eva Marešová. 
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6. Účetní obce navrhla schválit rozpočtové opatření č. 5/2020. Rozpočtové opatření je 
přílohou zápisu zasedání. 

Přítomní byli dále seznámeni: 

 se stavem účtu ke dni 07.9.2020 
- Česká spořitelna – běžný účet           7 542 681,96Kč 
- Česká spořitelna – fond – oprava vody  57,-- Kč 
- ČNB             242 937,46 Kč 

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020. Rozpočtové 
opatření je přílohou zápisu zasedání. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Stavy obecních účtů ke dni 5.10.2020. 

7. Místostarostka obce předložila zastupitelům ke kontrole některé body z předešlých 
usneseních. 

- změna územního plánu č.3: probíhá vyjadřování dotčených orgánů (zajišťuje město 
Votice). 

- kanalizace v obci Smilkov: byla odeslána objednávka firmě TopolWater, s.r.o. - na 
zhotovení studie – Odkanalizování obce Smilkov. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Kontrolu usnesení z předešlých zasedání. 

8. Volba starosty: 

Místostarostka podala návrh na volbu starosty veřejným hlasováním. Změnu způsobu 
hlasování musí schválit zastupitelstvo.  
V případě tajné volby by byly hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do 
připravené hlasovací urny, následně by byly místostarostkou spočítány a členům 
zastupitelstva by bylo umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Místostarostka vyzvala 
členy zastupitelstva  
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k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány. 
Vzhledem k tomu, že žádný ze zastupitelů nepodal jiný návrh, proběhla volba starosty 
veřejně.  

Místostarostka navrhla zvolit do funkce starostky paní Hanu Dohnalovu.   
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov zvolilo veřejnou volbou starostku paní Hanu Dohnalovu. 
 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 
9. Volba předsedy Kontrolního výboru 

Starostka obce vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 
kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy:  
Místostarostka obce Eva Marešová navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního 
výboru pana Zdeňka Poskočila.  
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 
 

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Zdeňka 
Poskočila.  
 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 
Volba nového člena Kontrolního výboru 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhu na nového člena 
kontrolního výboru. Byl podán následující návrh:  
Místostarostka obce Eva Marešová navrhla zvolit členem kontrolního výboru pana 
Lukáše Babického. 
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Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov zvolilo člena kontrolního výboru pana Lukáše Babického.  
 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

10. Starostka obce předložila ke schválení návrh 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. Kupní smlouva bude uzavřena s panem LXXX BXXX. 

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce schvaluje 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. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

11. Starostka obce předložila ke schválení návrh smlouvy na pronájem nebytového 
prostoru 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. Navrhovaná cena činí 
500 Kč/měsíčně. Nájemní smlouva se uzavírá s paní JXXX OXXX. 

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje 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. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Byl přijat. 

 

 

12. Dne 23.9.2020 bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření Obce Smilkov za rok 
2020. Starostka obce seznámila přítomné se závěry přezkoumání hospodaření, kde 
nebyly nalezené chyby a nedostatky. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Závěr dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2020, kde nebyly nalezené chyby 
a nedostatky. 

13. Starostka obce navrhla ke schválení 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. 

 

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov 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. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

14. Starostka obce předložila ke schválení návrh složení inventarizační komise a termín 
inventur. 

 předseda inventarizační komise:  
- Zuzana Bukovská 

 členové inventarizační komise: 
- Pavel Bubník 
- Pavel Fulín 
- Zdeněk Poskočil 
- Marta Baláčková 
- Eva Marešová 

Inventarizace bude provedena podle směrnice pro provedení inventarizace schválené 
dne 11. 6. 2012 
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Návrh usnesení:  

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

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 

 

15. Starostka obce předložila ke schválení Dohodu o ukončení smlouvy o odvozu 
komunálního odpadu v obci Smilkov, uzavřené dne 15.5.1996 s firmou COMPAG 
VOTICE s.r.o. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje 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. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 
16. Mikroregion Voticko zaslalo ke schválení návrh smlouvy: Smlouva o poskytování služeb 

v oblasti nakládání s odpady. Starostka obce předložila návrh smlouvy s firmou 
COMPAG Votice, s.r.o. k nahlédnutí, poté nechala o návrhu hlasovat. 

 

Návrh usnesení:  

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

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

  
17. Starostka obce požádala přítomné o schválení podání žádosti o dotaci z fondů MMR 

2020-2021, do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT č. 117d8210A-
podpora obnovy místních komunikací na opravu obecní komunikace (Plachova Lhota - 
Radotín). 
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Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje 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). 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

18. Diskuze: 

Starostka obce informovala přítomné o zrušení akce: 

 Setkání seniorů 2020 

 Dětské vánoční tvoření 

 Zdobení adventních věnců 

19. Ukončení zasedání 19:00 hodin. 

  
 
Zapisovatel:  

Eva Marešová:_________________________ 
 
 
 
 

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

      ________________________________                           ____________________________ 
 starostka Hana Dohnalová                 místostarostka Eva Marešová 


