Anonymizováno

Zápis číslo: 6/2020
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Smilkov konaného dne:
11. 12. 2020 od 18.00 vzasedací místnost OÚ Smilkov
Přítomní zastupitelé: Dohnalová Hana
Marešová Eva
Bukovská Zuzana Ing.
Bubník Pavel
Fulín Pavel Ing.
Poskočil Zdeněk
Baláčková Marta Ing.
Nepřítomní zastupitelé:
Účast občanů: 6
Ověřovatelé zápisu: Poskočil Zdeněk, Bubník Pavel
Zapsala: Eva Marešová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zahájení
Schválení programu zasedání
Schválení ověřovatelů zápisu
Určení zapisovatele
Rozpočtové opatření č. 6/2020
Kontrola předchozích usnesení
Schválení rozpočtu na rok 2021
Schválení změny územního plánu č. 3
Schválení příspěvku na podporu meteostanice a opravy střechy na kostele
Schválení žádost na podporu činnost spolků a organizací
Schválení navýšení příspěvku – BENE-BUS
Schválení řádu pohřebiště
Plán zimní údržby obecních komunikací
Obecné informace
Schválení dodatku ke smlouvě s frmou COMPAG VOTICE, s.r.o.
Diskuze
Ukončení programu

Zápis jednání:
1. Zasedání zahájila v 18.00 hodin starostka paní Hana Dohnalová a přivítala přítomné.
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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 1. 12. 2020 do
11. 12. 2020, současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze dále z prezenční listny 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. Starostka obce navrhla program zasedání a poté vyzvala přítomné zastupitele, aby se
vyjádřili k navrženému programu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání č. 6/2020.
Pro:

7

Prot:

0

Zdržel se:

0

Byl přijat.
3. Starostka obce navrhla jako ověřovatele zápisu Zdeňka Poskočila a Pavla Bubníka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Zdeňka Poskočila a Pavla Bubníka.
Pro:

7

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. Účetní obce navrhla schválit rozpočtové opatření č. 6/2020. Rozpočtové opatření je
přílohou zápisu zasedání.
Přítomní byli dále seznámeni:


se stavem účtu ke dni 7.12.2020
- Česká spořitelna – běžný účet
- Česká spořitelna – fond – oprava vody
- ČNB

8 254 261,85Kč
97 557,-- Kč
2 252 385,06 Kč
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020. Rozpočtové
opatření je přílohou zápisu zasedání.
Pro:

7

Prot:

0

Zdržel se:

0

Byl přijat.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Stavy obecních účtů ke dni 7.12.2020.
6. Starostka obce předložila zastupitelům ke kontrole rozpracované body z předešlých
usneseních.
-

prodej pozemků: v jednání je kupní smlouva na prodej
 část pozemku par. č. 778/1 v k.ú. Kouty u Smilkova
 část pozemku par. č. 1166 v k.ú. Smilkov

-

kanalizace v obci Smilkov: obec Smilkov čeká na zhotovení studie „Odkanalizování
obce Smilkov a okolních osad“ od frmy TopolWater, s.r.o., předpokládaný termín
dodání studie do 31.12.2020.

-

Zpracovává se žádost o dataci na opravu místní komunikace-Plachova Lhota –
Radotn.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Kontrolu usnesení z předešlých zasedání.
7. Starostka obce požádala přítomné zastupitele o vyjádření k rozpočtu navrženém pro
rok 2021 a jeho schválení. Návrh rozpočtu je přílohou zasedání, rozpočet je navržen
jako vyrovnaný a jako závazný ukazatel rozpočtu je paragrafové znění.
Starostka obce navrhuje, že mzdové náklady za prosinec 2020 budou rozpočtovým
výdajem roku 2021.
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 12.11.2020 do 11.12.2020.

Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje 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.
Pro:

7

Prot:

0

Zdržel se:

0

Bylo přijato.
8. Změna územního plánu obce Smilkov číslo 3
 Schválení určeného zastupitele. Zastupitelstvo obce navrhuje, aby určeným
zastupitelem pro pořízení změny č. 3 územního plánu Smilkov byla starostka
Hana Dohnalová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje, že určeným zastupitelem pro pořízení změny č.
3 územního plánu Smilkov bude starostka Hana Dohnalová.
Pro:

7

Prot:

0

Zdržel se:

0

Byl přijat.
 Schválení samotné změny č. 3 ÚP Smilkov:
Zastupitelstvo obce konstatuje:
Zastupitelstvo obce konstatuje, že změna č. 3 územního plánu Smilkov není v rozporu
s Politkou 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 § 54 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;
 Starostka obce navrhuje vydání změny č. 3 územního plánu Smilkov.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce vydává, jako správní orgán, příslušný ve smyslu ustanovení § 6
odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použit ust. § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2
stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 správního řádu, změnu č. 3 územního
plánu Smilkov formou opatření obecné povahy.
4

Anonymizováno
Pro:

7

Prot:

0

Zdržel se:

0

Byl přijat.
9. Starostka obce předložila žádost pan Oxxxx Vxxxx na podporu lokální meteostanice
v Ješetcích.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na podporu lokální meteostanice v Ješetcích
ve výši 4.000 Kč.
Pro:

7

Prot:

0

Zdržel se:

0

Byl přijat.
Římskokatolická farnost podala dne 7.11.2020 písemnou žádost na obec Smilkov o
fnanční příspěvek na opravu střechy kostela iimona a Judy v Arnoštovicích. Střecha
kostela je pokryta šindelem, který je na jižní část značně poškozen, na střeše jsou
místa, kam zatéká a dochází k poničení trámů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje 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.
Pro:

7

Prot:

0

Zdržel se:

0

Byl přijat.
10. Spolek ZO ČSV Heřmaničky se sídlem Heřmaničky č.p. 28, požádal obec Smilkov o
dotaci určenou na nákup léčiva pro ošetření včelstev předpokládané náklady jsou 2.000
Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje poskytnut dotace spolku ZO ČSV Heřmaničky
ve výši 2.000 Kč na nákup léčiv pro ošetření včelstev a pověřuje uzavřením
veřejnoprávní smlouvy starostku obce.
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Pro:

7

Prot:

0

Zdržel se:

0

Bylo přijato.

MS ŽĎÁR Smilkov se sídlem Smilkov 46, požádal obec Smilkov o příspěvek na podporu
činnost.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje poskytnut dotace spolku MS ŽĎÁR Smilkov ve
výši 4.000 Kč na podporu činnost a pověřuje uzavřením veřejnoprávní smlouvy
starostku obce.
Pro:

6

Prot:

0

Zdržel se:

1

Bylo přijato.
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – OSH Benešov požádalo o fnanční pomoc na
činnost okresního sdružení hasičů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje poskytnut dotace ve výši 1.000 Kč na provoz
organizace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – OSH Benešov.
Pro:

7

Prot:

0

Zdržel se:

0

Bylo přijato.
Sdružení dobrovolných hasičů Smilkov žádá o fnanční příspěvek na pořádání oslav k
výročí založení SDH Smilkov.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje poskytnut dotace na pořádání oslav k výročí
založení 130-t let SDH Smilkov, ve výši 10.000 Kč a pověřuje uzavřením veřejnoprávní
smlouvy starostku obce.
Pro:

6

Prot:

O

Zdržel se:

1
6
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Bylo přijato.
OCHRANA FAUNY ČR o.p.s. požádala obec Smilkov o fnanční podporu na provoz
organizace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje poskytnut příspěvku na provoz organizace
OCHRANA FAUNY ČR 2.000 Kč a pověřuje uzavřením darovací smlouvy starostku
obce.
Pro:

7

Prot:

0

Zdržel se:

0

Bylo přijato.
11. Navýšení příspěvku-DSO BENE-BUS
Starostka obce předložila návrh žádost společnost DSO BENE-BUS o navýšení
příspěvku na rok 2021 ze 191Kč na obyvatele na 245 Kč na obyvatele. Důvodem
navýšení je zavedení nových spojů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje návrh žádost společnost DSO BENE-BUS o
navýšení příspěvku na rok 2021 ze 191Kč na obyvatele na 245 Kč na obyvatele.
Pro:

7

Prot:

0

Zdržel se:

0

Byl přijat.

Starostka obce předložila ke schválení výši příspěvků Dobrovolnému svazku obcí
Mikroregion Votcko na rok 2021. Jedná se o členský příspěvek a mimořádný příspěvek
na sociální oblast v celkové výši 22.865 Kč. Příspěvky jsou rozpočítané dle počtu
obyvatel – členský příspěvek ve výši 50 Kč/občana (10 Kč MAS Votce 40 Kč
Mikroregion Votcko) a příspěvek na sociální oblast ve výši 35 Kč/občana.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje výši členských příspěvek a mimořádný
příspěvek na sociální oblast v celkové výši 22.865 Kč Dobrovolnému svazku obcí
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Mikroregion Votcko na rok 2021.
Pro:

7

Prot:

0

Zdržel se:

0

Byl přijat.
12. Starostka obce předložila ke schválení Řád veřejného pohřebiště. Podle novelou
zákona č.193/2017 § 18 má za povinnost obec schválit nový řád. Veřejné pohřebiště
v osadě Oldřichovec.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Řád veřejného pohřebiště v souladu s § 18 novely
zákona o pohřebnictví č. 193/2017.
Pro:

7

Prot:

0

Zdržel se:

0

Byl přijat.

13. Starostka předložila zastupitelstvu plán zimní údržby obecních cest.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


plán zimní údržby obecních cest

14. Obecné informace:




Bezpečnostní informace-Policie ČR 6,7,8,9,10,11/2020
Vyhláška na svoz netříděného odpadu se letos nebude schvalovat, protože
skutečné náklady se nesnížily pod stávající stanovenou sazbu poplatku.
Zastupitelé byli seznámeni s Návrhem rozpočtu na rok 2021 a s návrhem
Střednědobého výhledu rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu
Votcko. Návrhy jsou zveřejněné na úřední desce.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:



Bezpečnostní informace - Policie ČR 6,7,8,9,10,11/2020
Vyhláška na svoz netříděného odpadu se letos nebude
schvalovat, protože skutečné náklady se nesnížily pod stávající
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stanovenou sazbu poplatku.
návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh Střednědobého výhledu
rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Votcko.
Návrhy jsou zveřejněné na úřední desce.



15. Firma COMPAG VOTICE, s.r.o. zaslala žádost o schválení dodatku č.1/2020 ke smlouvě o
odvozu komunálního a tříděného odpadu. Dodatkem se schvaluje navýšení poplatku
z 500 Kč/t na 800 Kč/t.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje 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, s.r.o.. Podpisem dodatku č. 1/2020 smlouvy č.
200301 pověřuje zastupitelstvo starostku obce.
Pro:

7

Prot:

0

Zdržel se:

0

Byl přijat.

16. Diskuze:
17. Ukončení zasedání 19:45 hodin.
Zapisovatel:
Eva Marešová:_________________________

Ověřovatelé:
Zdeněk Poskočil:_________________________
Pavel Bubník:_________________________

________________________________
starostka Hana Dohnalová

____________________________
místostarostka Eva Marešová
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