
 Anonymizováno
 Zápis číslo: 1/20

z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Smilkov konaného dne:
17.2.2020 od 18.00 v zasedací místnost OO Smilkov

Přítomní zastupitelé: Čermochová Dagmar     
Baláčková Marta Ing.
Poskočil Zdeněk 
Fulín Pavel Ing.
Marešová Eva
Dohnalová Hana

Nepřítomní zastupitelé: Ing. Zuzana Bukovská přítomná od 18:17 hodin od bodu č.5
Očast občanů: 17

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Poskočil, Ing. Marta Baláčková

Zapsala: Eva Marešová

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu zasedání 

3. Schválení ověřovatelů zápisu

4. Určení zapisovatele

5. Kontrola usnesení č. 1-3-4-5-6/2019

6. Schválení rozpočtového opatření č.1/2020

7. MAS VOTICKO

8. Prodej a pronájem obecních pozemků

9. Smlouva ČEZ

10. Dodatek č. 2/2020 ke smlouvě s firmou Compag, s.r.o.

11. Náklady na rekonstrukci bytu č. 5 na č. p. 46

12. SDH – zásahová jednotka

13. Zprávy kontrolního výboru

14. Obecní les ve Žďáru
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15. Inventury 2019

16. Cena vodného pro podnikatele

17. Vodovod v Koutech

18. Kanalizace obce

19. Dovoz obědů pro seniory

20. Revize pozemků a nemovitost – KK Benešov

21. Informace k budoucím akcím v obci Smilkov

 Přátelské posezení v HD 22.2.2020
 Výroční schůze MS ŽĎÁR Smilkov 29.2.2020
 Vítání jara 7.3.2020
 Přátelské posezení v HD 21.3.2020
 Ukliďme ČESKO 4.4.2020
 Velikonoční tvoření-dět 5.4.2020
 Velikonoční tvoření-ženy 8.4.2020

22. Informace obecné:

 Bezpečnostní informace 12/2019 a 1/2020

 Termín kontroly hospodaření obce je stanoven 21.5.2020

23. Diskuze

24. Vyhlášení záměru pronájmu obecních pozemků

25. Ukončení programu

Zápis jednání:

1. Zasedání zahájila v 18.00 hodin starostka paní Dagmar Čermochová a přivítala 
přítomné. Starostka obce konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno, informace 
podle § 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 7.2.2020 do 
17.2.2020, současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. 
Předsedající schůze dále z prezenční listny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) 
konstatovala, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů 
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

2. Starostka obce navrhla program zasedání a poté vyzvala přítomné zastupitele, aby se 
vyjádřili k navrženému programu. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání č. 1/20.

Pro: 6 Prot: 0 Zdržel se: 0

Byl přijat.

3. Starostka obce navrhla jako ověřovatele zápisu Zdeňka Poskočila a Ing. Martu 
Baláčkovou.

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatelem zápisu Zdeňka Poskočila a Ing. Martu 
Baláčkovou

Pro: 6 Prot: 0 Zdržel se: 0

Byl přijat.

4. Starostka obce určila zapisovatelem zápisu paní Evu Marešovou. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Zapisovatelem zápisu je určena Eva Marešová.

5. Starostka obce předložila zastupitelům kontrolu usnesení č. 1/2019 ze zasedání 
zastupitelstva obce konaného dne 18.02.2019, usnesení č. 3/2019 ze zasedání 
zastupitelstva obce konaného dne 17.6.2019, usnesení č. 4/2019 ze zasedání 
zastupitelstva obce konaného dne 26.8.2019, usnesení č. 5/2019 ze zasedání 
zastupitelstva obce konaného dne 14.10.2019 a výsledek projednání č. 6/2019 ze 
zasedání ze dne 13.12.2019.

Usnesení č. 1/2019
 Kanalizace obce – samostatný bod č. 17 zápisu 1/2020

Usnesení č. 3/2019
  oprava obecního bytu č. 5 – samostatný bod č.10 zápisu 1/2020
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Usnesení č. 4/2019
 vodovod na Oldřichovci: domluvené opatření ohledně úspory vody

Usnesení č. 5/2019
 inventury – samostatný bod 14 zápisu 1/2020
 změna územního plánu č. 3

Usnesení č. 6/2019
 změna územního plánu č. 3: byly předány MĚK Votce potřebné doklady a 

zároveň byla zaslaná objednávka na zhotovení projektové dokumentace 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Starostka obce předložila zastupitelům kontrolu usnesení č. 1/2019 ze zasedání 
zastupitelstva obce konaného dne 18.02.2019, usnesení č. 3/2019 ze zasedání 
zastupitelstva obce konaného dne 17.6.2019, usnesení č. 4/2019 ze zasedání 
zastupitelstva obce konaného dne 26.8.2019, usnesení č. 5/2019 ze zasedání 
zastupitelstva obce konaného dne 14.10.2019 a výsledek projednání č. 6/2019 ze 
zasedání  obce konaného dne 13.12.2019 (V usnesení číslo 2/19 z 15.4.2019 bylo vše 
dokončeno).

6. Kčetní obce navrhla schválit rozpočtové opatření č. 1/2020. Rozpočtové opatření je 
přílohou zápisu zasedání.

Přítomní byli seznámeni se stavem účtu ke dni 17.2.2020

- Česká spořitelna – běžný účet         6 874 402,61 Kč

- Česká spořitelna – fond – oprava vody 97 557,-- Kč

- ČNB       1 720 051,26 Kč

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020. Rozpočtové 
opatření je přílohou zápisu zasedání.

Pro: 7 Prot: 0 Zdržel se: 0

Byl přijat.

7. Starostka obce přítomné zastupitele seznámila s tm, že Mikroregion Votcko v tomto 
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roce ukončí činnost a v rámci spolupráce Votcka nám zástupce Mikroregionu Votcko 
nabídl vznik nové místní akční skupiny MAS Votcko. Podklady byly zaslány zastupitelům
k prostudování.

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Smilkov souhlasí s členstvím v Místní akční skupině Votcko, z.s. a
schvaluje návrh stanov uvedených v příloze zápisu ze zasedání zastupitelstva.

Pro: 7 Prot: 0 Zdržel se: 0

Byl přijat.

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje zapojení správního území obce Smilkov do 
přípravy Strategie regionu MAS Votcko na období 2021-2027 včetně plánů Leader.

Pro: 7 Prot: 0 Zdržel se: 0

Byl přijat.

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje zařazení správního území obce Smilkov do 
území působnost MAS Votcko na období 2021-2027

Pro: 7 Prot: 0 Zdržel se: 0

Byl přijat.

8. Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s žádost o odkoupení obecních 
pozemků:

- Jxxxx Pxxxx žádá o odkoupení obecního pozemku p.č.413/9 v k.ú. Smilkov - 
vyznačený pozemek na mapě je součást zápisu. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje budoucí prodej pozemku p.č. 413/9 v k.ú. 
Smilkov o výměře 1009 m2. Paní starostku zastupitelstvo pověřuje zajištěním 
vypracování záměru, podle kterého bude pozemek prodaný. 

Pro: 4 Prot: 3 Zdržel se: 0

Byl přijat.

- Ing. Fxxxx Bxxxx žádá o odkoupení část pozemku p.č. 60/8 v k.ú. Smilkov - 
vyznačený pozemek na mapě je součást zápisu.

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje vyhlášení záměru prodeje část pozemku p.č. 
60/8 v k.ú. Smilkov o výměře 50 m2, s tím, že kupující uhradí veškeré vzniklé náklady.

Pro: 6 Prot: 0 Zdržel se: 1

Byl přijat.

- Starostka obce informovala zastupitele o žádost pana Mxxxx Fxxxx ohledně 
možnost odkoupení obecních pozemků na Oldřichovci - vyznačený pozemek 
na mapě je součást zápisu. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

- žádost pan Mxxxx Fxxxx ohledně možnost odkoupení obecních 
pozemků na Oldřichovci v k.ú. Kouty 789  a 1143/8 - starostka 
obce ověření možnost prodeje těchto pozemků do dalšího 
zastupitelstva

9. Starostka obce předložila ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene – 
služebnost s firmou ČEZ distribuce. Věcné břemeno se týká pozemku č.p. 59/2 
v k.ú.Smilkov. Poplatek je stanoven jednorázově ve výši 1000Kč. 

6



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – 
služebnost č. IV-12-6022302/1 s frmou ČEZ distribuce. Věcné břemeno se týká 
pozemku č.p. 59/2 v k.ú. Smilkov. Poplatek je stanoven jednorázově ve výši 1000Kč.

Pro: 7 Prot: 0 Zdržel se: 0

Bylo přijato.

10. Starostka obce seznámila přítomné s návrhem Dodatku č. 2/2020 ke smlouvě s firmou 
COMPAG Votce s.r.o.. Jedná se o recyklační poplatek za separovaný odpad – plast a 
papír.

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje Dodatek č. 2/2020 ke smlouvě s frmou 
COMPAG Votce, s.r.o. Uzavřením tohoto dodatku pověřuje zastupitelstvo starostku 
obce.

Pro: 7 Prot: 0 Zdržel se: 0

Bylo přijato.

11. Starostka obce informovala zastupitele o celkových nákladech jednotlivých položek 
vynaložených na rekonstrukci obecního bytu č. 5 na čp. 46. Maximální výše nákladů na 
rekonstrukci bytu byla stanovena na 650.000Kč s tm, že skutečné náklady byly na 
537.460Kč.
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

- souhrn nákladů na rekonstrukci obecního bytu č. 5 na čp. 46

12. Starostka obce předložila zastupitelům ke schválení nové členy zásahové jednotky SDH 
Smilkov. Tento návrh předložil velitel hasičů Lukáš Volek. 

- Lxxxx Vxxxx (velitel jednotky)
- Jxxxx Vxxxx (zástupce velitele)
- Jxxxx Kxxxx (zástupce velitele)
- Dxxxx Rxxxx (strojník)
- Pxxxx Bxxxx (strojník)
- Zxxxx Pxxxx (hasič)
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- Lxxxx Vxxxx (hasič)
- Sxxxx Rxxxx (hasič)
- Pxxxx Čxxxx (hasič)

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje předložený návrh členů zásahové jednotky 
v počtu devít osob.

Pro: 6 Prot: 0 Zdržel se: 1

Byl přijat.

13. Starostka obce požádala předsedu kontrolního výboru paní Hanu Dohnalovou o 
předložení zprávy o činnost kontrolního výboru 1/2020. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

- předloženou zprávu kontrolního výboru, doplněnou starostkou 
obce

14. Starostka obce informovala přítomné o množství vytěženého a prodaného dřeva 
z obecního lesa Žďár Smilkov. Vytěžilo se cca 134 m3, s tm že cca 55 m3 jde na prodej 
jako řezivo a ostatní 79 m3 je na prodej jako palivové dřevo. Celkové vyúčtování 
nákladů bude předloženo po dokončení prodeje.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

- informace k těžbě dřeva a prodeji dřeva napadené kůrovcem 
v obecním lese Žďár. Vytěžilo se cca 134 m3, s tím že cca 55 m3 
jde na prodej jako řezivo a ostatní 79 m3 je na prodej jako 
palivové dřevo. Celkové vyúčtování nákladů bude předloženo 
po dokončení prodeje. 

15. Kčetní obce paní Mxxxx informovala přítomné o právě ukončených inventurách za rok 
2019.
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

- poskytnuté informace k inventurám za rok 2019

16. Starostka obce s ohledem na rostoucí náklady navrhla zvýšit cenu vodného za odběr 
pitné vody ve Smilkově, v Koutech a Oldřichovci na 50 Kč/m3 subjektům, kteří provozují
podnikatelskou činnost ve výše uvedených lokalitách. Pro běžné domácnost zůstává 
cena nezměněná ( 25 Kč/m3).  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

- návrh starostky obce týkající se zdražení vodného za odběr pitné 
vody ve Smilkově, v Koutech a Oldřichovci na 50 Kč/m3 
subjektům, kteří provozují ve výše uvedených lokalitách 
podnikatelskou činnost, kdy pro běžné domácnost zůstává cena 
nezměněná ( 25 Kč/m3).  

17. Starostka obce informovala zastupitele o probíhajících kontrolních odečtech vody a o 
stavu vody v obecní studni Kouty a přečetla zprávu o celkových nákladech za vodu 
v obci Smilkov (vodovod Kouty, Oldřichovec, Smilkov)

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 Starostka obce informovala zastupitele o probíhajících kontrolních odečtech 
vody a o stavu vody v obecní studni Kouty a přečetla zprávu o celkových 
nákladech za vodu v obci Smilkov – viz úřední deska (vodovod Kouty, 
Oldřichovec, Smilkov)

18. Zastupitelé obce projednali budoucí možnost likvidace odpadních vod (kanalizace) 
v obci Smilkov a doporučili provést studii. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje přípravu podkladů pro zpracování studie na 
likvidace odpadních vod pro obec Smilkov a pověřuje tímto úkolem Ing. Zuzanu 
Bukovskou.

Pro: 7 Prot: 0 Zdržel se: 0

Byl přijat.
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19. Na základě dotazů na minulém zastupitelstvu v rámci diskuze starostka prověřila 
možnost dovozu obědů pro seniory. Obědy je možné zajistt u Charita Nový Knín 
s pobočkou ve Votcích. Náklady na dopravu pro jednu osobu (jeden oběd) je v 
současné době 25 Kč. Starostka navrhuje schválit tento příspěvek za dovoz obědů pro 
seniory. Tato částka bude hrazena z rozpočtu obce Smilkov. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje příspěvek ve výši 25 Kč na dopravu pro jednu 
osobu (jeden oběd) za dovoz obědů pro seniory. Tato částka bude hrazena z rozpočtu 
obce Smilkov. Zastupitelstvo pověřuje starostku uzavřením smlouvy.

Pro: 7 Prot: 0 Zdržel se: 0

Byl přijat.

20. Starostka obce informovala zastupitele o probíhajících revizích pozemků a nemovitost 
k.ú. Smilkov a Kouty.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 Starostka obce informovala zastupitele o probíhajících revizích pozemků a 
nemovitostí k.ú. Smilkov a k.ú. Kouty.

21. Informace k budoucím akcím v obci Smilkov

 Přátelské posezení v HD 22.2.2020
 Výroční schůze MS ŽĎÁR Smilkov 29.2.2020
 Vítání jara 7.3.2020
 Přátelské posezení v HD 21.3.2020
 Ukliďme ČESKO            4.4.2020
 Velikonoční tvoření-dět 5.4.2020
 Velikonoční tvoření-ženy 8.4.2020

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Informace i budoucím akcím v obci Smilkov: 
- Přátelské posezení v HD 22.2.2020
- Výroční schůze MS ŽĎÁR Smilkov              29.2.2020
- Vítání jara                7.3.2020
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- Přátelské posezení v HD 21.3.2020
- Ukliďme ČESKO                      4.4.2020
- Velikonoční tvoření-dět   5.4.2020
- Velikonoční tvoření-ženy   8.4.2020

22. Obecné informace:

  Bezpečnostní informace - Policie ČR 12/2019 a 1/2020 - účast zástupce od  
Policie ČR (apeloval na zastupitelstvo, aby si schválilo vyhlášku na 
technopárty) 

 Termín kontroly hospodaření obce je stanoven 21.5.2020

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 Bezpečnostní informace - Policie ČR 12/2019 a 1/2020  - účast 
zástupce od  policie ČR

 Termín kontroly hospodaření obce je stanoven 21.5.2020

23. Diskuze: 

V rámci diskuze, na dotaz občanů, starostka navrhla mimořádnou změnu programu – 
vyhlášení záměru pronájmu obecních pozemků. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Smilkov v rámci diskuze schvaluje navrhovanou mimořádnou 
změnu programu – vyhlášení záměru pronájmu obecních pozemků v k.ú. Smilkov

Pro: 7 Prot: 0 Zdržel se: 0

Byl přijat.

24. Zastupitelstvo obce projednalo dočasné užívání obecních pozemků dle předložených 
žádost: Starostka obce navrhla vyhlásit záměr pronájmu u těchto pozemků:

pozemek par. č. 74/1 v k.ú. Smilkov cca 16m2
 - trampolína (Bxxxxk Jxxxx)
pozemek par. č. 62/23 v k.ú. Smilkov cca 50m2
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 - uskladnění dřeva a jeho zpracování (Bxxxx Jxxxx)
pozemek par. č. 62/16 v k.ú. Smilkov cca 20 m2
 - uskladnění dřeva (Nxxxx Rxxxx)

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlásit záměr pronájmu pozemku:
par. č. 74/1 v k.ú. Smilkov cca 16m2
 - herní prvek - trampolína 

Pro: 6 Prot: 1 Zdržel se: 0

Byl přijat.

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlásit záměr pronájmu pozemku:
par. č. 62/23 v k.ú. Smilkov cca 50m2
 - uskladnění dřeva a jeho zpracování 

Pro: 7 Prot: 0 Zdržel se: 0

Byl přijat.

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlásit záměr pronájmu pozemku:
par. č. 62/16 v k.ú. Smilkov cca 20 m2
 - uskladnění dřeva 

Pro: 7 Prot: 0 Zdržel se: 0

Byl přijat.

25. Ukončení zasedání 21:52 hodin.
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Zapisovatel: 
Eva Marešová:_________________________

Ověřovatelé:
Zdeněk Poskočil:_________________________

Ing. Marta Baláčková:_________________________

      ________________________________                           ____________________________
starostka Dagmar Čermochová        místostarostka Eva Marešová
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	2. Starostka obce navrhla program zasedání a poté vyzvala přítomné zastupitele, aby se vyjádřili k navrženému programu.
	Pro:
	6
	Proti:
	0
	Zdržel se:
	0
	Byl přijat.
	3. Starostka obce navrhla jako ověřovatele zápisu Zdeňka Poskočila a Ing. Martu Baláčkovou.
	Pro:
	6
	Proti:
	0
	Zdržel se:
	0
	Byl přijat.
	4. Starostka obce určila zapisovatelem zápisu paní Evu Marešovou.
	Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
	5. Starostka obce předložila zastupitelům kontrolu usnesení č. 1/2019 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.02.2019, usnesení č. 3/2019 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17.6.2019, usnesení č. 4/2019 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26.8.2019, usnesení č. 5/2019 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.10.2019 a výsledek projednání č. 6/2019 ze zasedání ze dne 13.12.2019.
	inventury – samostatný bod 14 zápisu 1/2020
	změna územního plánu č. 3
	změna územního plánu č. 3: byly předány MĚÚ Votice potřebné doklady a zároveň byla zaslaná objednávka na zhotovení projektové dokumentace
	Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
	6. Účetní obce navrhla schválit rozpočtové opatření č. 1/2020. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu zasedání.
	Přítomní byli seznámeni se stavem účtu ke dni 17.2.2020
	Česká spořitelna – běžný účet 6 874 402,61 Kč
	Česká spořitelna – fond – oprava vody 97 557,-- Kč
	ČNB 1 720 051,26 Kč
	Pro:
	7
	Proti:
	0
	Zdržel se:
	0
	Byl přijat.
	7. Starostka obce přítomné zastupitele seznámila s tím, že Mikroregion Voticko v tomto roce ukončí činnost a v rámci spolupráce Voticka nám zástupce Mikroregionu Voticko nabídl vznik nové místní akční skupiny MAS Voticko. Podklady byly zaslány zastupitelům k prostudování.
	Pro:
	7
	Proti:
	0
	Zdržel se:
	0
	Byl přijat.
	Pro:
	7
	Proti:
	0
	Zdržel se:
	0
	Byl přijat.
	Pro:
	7
	Proti:
	0
	Zdržel se:
	0
	Byl přijat.
	8. Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s žádostí o odkoupení obecních pozemků:
	Jxxxx Pxxxx žádá o odkoupení obecního pozemku p.č.413/9 v k.ú. Smilkov - vyznačený pozemek na mapě je součástí zápisu.
	Pro:
	4
	Proti:
	3
	Zdržel se:
	0
	Byl přijat.
	Ing. Fxxxx Bxxxx žádá o odkoupení části pozemku p.č. 60/8 v k.ú. Smilkov - vyznačený pozemek na mapě je součástí zápisu.
	Pro:
	6
	Proti:
	0
	Zdržel se:
	1
	Byl přijat.
	Starostka obce informovala zastupitele o žádosti pana Mxxxx Fxxxx ohledně možnosti odkoupení obecních pozemků na Oldřichovci - vyznačený pozemek na mapě je součástí zápisu.
	Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
	žádost pan Mxxxx Fxxxx ohledně možnosti odkoupení obecních pozemků na Oldřichovci v k.ú. Kouty 789 a 1143/8 - starostka obce ověření možnost prodeje těchto pozemků do dalšího zastupitelstva
	9. Starostka obce předložila ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s firmou ČEZ distribuce. Věcné břemeno se týká pozemku č.p. 59/2 v k.ú.Smilkov. Poplatek je stanoven jednorázově ve výši 1000Kč.
	Pro:
	7
	Proti:
	0
	Zdržel se:
	0
	Bylo přijato.
	10. Starostka obce seznámila přítomné s návrhem Dodatku č. 2/2020 ke smlouvě s firmou COMPAG Votice s.r.o.. Jedná se o recyklační poplatek za separovaný odpad – plast a papír.
	Pro:
	7
	Proti:
	0
	Zdržel se:
	0
	Bylo přijato.
	Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
	souhrn nákladů na rekonstrukci obecního bytu č. 5 na čp. 46
	Pro:
	6
	Proti:
	0
	Zdržel se:
	1
	Byl přijat.
	Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
	předloženou zprávu kontrolního výboru, doplněnou starostkou obce
	Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
	informace k těžbě dřeva a prodeji dřeva napadené kůrovcem v obecním lese Žďár. Vytěžilo se cca 134 m3, s tím že cca 55 m3 jde na prodej jako řezivo a ostatní 79 m3 je na prodej jako palivové dřevo. Celkové vyúčtování nákladů bude předloženo po dokončení prodeje.
	15. Účetní obce paní Mxxxx informovala přítomné o právě ukončených inventurách za rok 2019.
	Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
	poskytnuté informace k inventurám za rok 2019
	16. Starostka obce s ohledem na rostoucí náklady navrhla zvýšit cenu vodného za odběr pitné vody ve Smilkově, v Koutech a Oldřichovci na 50 Kč/m3 subjektům, kteří provozují podnikatelskou činnost ve výše uvedených lokalitách. Pro běžné domácnosti zůstává cena nezměněná ( 25 Kč/m3).
	Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
	17. Starostka obce informovala zastupitele o probíhajících kontrolních odečtech vody a o stavu vody v obecní studni Kouty a přečetla zprávu o celkových nákladech za vodu v obci Smilkov (vodovod Kouty, Oldřichovec, Smilkov)
	Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
	18. Zastupitelé obce projednali budoucí možnosti likvidace odpadních vod (kanalizace) v obci Smilkov a doporučili provést studii.
	Pro:
	7
	Proti:
	0
	Zdržel se:
	0
	Byl přijat.
	19. Na základě dotazů na minulém zastupitelstvu v rámci diskuze starostka prověřila možnosti dovozu obědů pro seniory. Obědy je možné zajistit u Charita Nový Knín s pobočkou ve Voticích. Náklady na dopravu pro jednu osobu (jeden oběd) je v současné době 25 Kč. Starostka navrhuje schválit tento příspěvek za dovoz obědů pro seniory. Tato částka bude hrazena z rozpočtu obce Smilkov.
	Pro:
	7
	Proti:
	0
	Zdržel se:
	0
	Byl přijat.
	20. Starostka obce informovala zastupitele o probíhajících revizích pozemků a nemovitostí k.ú. Smilkov a Kouty.
	Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
	Starostka obce informovala zastupitele o probíhajících revizích pozemků a nemovitostí k.ú. Smilkov a k.ú. Kouty.
	21. Informace k budoucím akcím v obci Smilkov
	Přátelské posezení v HD 22.2.2020
	Výroční schůze MS ŽĎÁR Smilkov 29.2.2020
	Vítání jara 7.3.2020
	Přátelské posezení v HD 21.3.2020
	Ukliďme ČESKO 4.4.2020
	Velikonoční tvoření-děti 5.4.2020
	Velikonoční tvoření-ženy 8.4.2020
	Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
	Informace i budoucím akcím v obci Smilkov:
	Přátelské posezení v HD 22.2.2020
	Výroční schůze MS ŽĎÁR Smilkov 29.2.2020
	Vítání jara 7.3.2020
	Přátelské posezení v HD 21.3.2020
	Ukliďme ČESKO 4.4.2020
	Velikonoční tvoření-děti 5.4.2020
	Velikonoční tvoření-ženy 8.4.2020
	22. Obecné informace:
	Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
	23. Diskuze:
	V rámci diskuze, na dotaz občanů, starostka navrhla mimořádnou změnu programu – vyhlášení záměru pronájmu obecních pozemků.
	Pro:
	7
	Proti:
	0
	Zdržel se:
	0
	Byl přijat.
	24. Zastupitelstvo obce projednalo dočasné užívání obecních pozemků dle předložených žádostí: Starostka obce navrhla vyhlásit záměr pronájmu u těchto pozemků:
	pozemek par. č. 74/1 v k.ú. Smilkov cca 16m2 - trampolína (Bxxxxk Jxxxx) pozemek par. č. 62/23 v k.ú. Smilkov cca 50m2 - uskladnění dřeva a jeho zpracování (Bxxxx Jxxxx) pozemek par. č. 62/16 v k.ú. Smilkov cca 20 m2 - uskladnění dřeva (Nxxxx Rxxxx)
	Pro:
	6
	Proti:
	1
	Zdržel se:
	0
	Byl přijat.
	Pro:
	7
	Proti:
	0
	Zdržel se:
	0
	Byl přijat.
	Pro:
	7
	Proti:
	0
	Zdržel se:
	0
	Byl přijat.
	25. Ukončení zasedání 21:52 hodin.


