
Výsledky projednání 6/2020
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Smilkov konaného dne:

11. 12. 2020 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Smilkov

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 program zasedání č. 6/2020;

 ověřovatele zápisu Zdeňka Poskočila a Pavla Bubníka;

 rozpočtové opatření č. 6/2020 - rozpočtové opatření je přílohou zápisu zasedání;

 rozpočet obce Smilkov pro rok 2021. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný zastupitelstvo schvaluje 
jako závazný ukazatel rozpočtu paragrafové znění. Dále schvaluje, že mzdové náklady za prosinec 
2020 budou rozpočtovým výdajem roku 2021;

 že určeným zastupitelem pro pořízení změny č. 3 územního plánu Smilkov bude starostka Hana 
Dohnalová;

 příspěvek na podporu lokální meteostanice v Ješeticích ve výši ..000 Kč;

 příspěvek na opravu střechy kostela Šimona a Judy v Arnoštovicích, ve výš 5O.OOO Kč. Po 
podepsání smlouvy a doložení faktur vynaložených na opravu střechy budou tyto fnanční 
prostředky poukázány na účet   Římskokatolické církve. Podepsáním smlouvy zastupitelstvo 
pověřuje starostku obce;

 poskytnutí dotace spolku ZO ČSV Heřmaničky ve výši 2.000 Kč na nákup léčiv pro ošetření včelstev 
a pověřuje uzavřením veřejnoprávní smlouvy starostku obce;

 poskytnutí dotace spolku MS ŽĎÁR Smilkov ve výši ..000 Kč na podporu činnosti a pověřuje 
uzavřením veřejnoprávní smlouvy starostku obce;

 schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1.000 Kč na provoz organizace Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska – OSH Benešov;

 poskytnutí dotace na pořádání oslav k výročí založení 130-ti let SDH Smilkov, ve výši 10.000 Kč a 
pověřuje uzavřením veřejnoprávní smlouvy starostku obce;

 poskytnutí příspěvku na provoz organizace OCHRANA FAUNY ČR 2.000 Kč a pověřuje uzavřením 
darovací smlouvy starostku obce;

 návrh žádosti společnosti DSO BENE-BUS o navýšení příspěvku na rok 2021 ze 191Kč na obyvatele 
na 2.5 Kč na obyvatele;

 výši členských příspěvek a mimořádný příspěvek na sociální oblast v celkové výši 22.865 Kč 
Dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Voticko na rok 2021;

 „Řád veřejného pohřebiště“ v souladu s § 18 novely zákona o pohřebnictví č. 193/2017;

1



 předložený dodatek č.1/2020 o zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu ke smlouvě č. 
200301 o odvozu komunálního a tříděného odpadu od frmy COMPAG VOTICE. Podpisem dodatku 
č. 1/2020 smlouvy č. 200301 pověřuje zastupitelstvo starostku obce;

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 zapisovatele zápisu Evu Marešovou;

 stavy obecních účtů ke dni 7.12.2020;

 kontrolu usnesení z předešlých zasedání;

 plán zimní údržby obecních cest;

 bezpečnostní informace - Policie ČR 6,7,8,9,10,11/2020;

 že, vyhláška na svoz netříděného odpadu se letos nebude schvalovat, protože skutečné náklady se 
nesnížily pod stávající stanovenou sazbu poplatku;

 návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Dobrovolného svazku obcí 
Mikroregionu Voticko. Návrhy jsou zveřejněné na úřední desce;

Zastupitelstvo obce konstatuje:

 že změna č. 3 územního plánu Smilkov není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění po 
Aktualizaci č. 5, se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje ve znění po Aktualizaci č. 2, se 
stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem kraje ve smyslu § 5. odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
jak je prokázáno v odůvodnění změny č. 3 Smilkov územního plánu;

Zastupitelstvo obce vydává:

 jako správní orgán, příslušný ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití 
ust. § .3 odst. . a § 5. odst. 2 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 17. správního řádu, 
změnu č. 3 územního plánu Smilkov formou opatření obecné povahy;

Zapisovatel: 
Eva Marešová:_________________________

Ověřovatelé:
Pavel Bubník:__________________            Zdeněk Poskočil__________________________

      ________________________________                           ____________________________
starostka Hana Dohnalová               místostarostka Eva Marešová
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