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 Zápis číslo: 1/2021 
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Smilkov konaného dne: 

25. 02. 2021 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Smilkov 

 
 

Přítomní zastupitelé: Dohnalová Hana 
Marešová Eva 
Bukovská Zuzana Ing. 
Bubník Pavel  
Fulín Pavel Ing. 
Poskočil Zdeněk  
 

Nepřítomní zastupitelé: Baláčková Marta Ing.  
Účast občanů: 2 
 
Ověřovatelé zápisu: Bukovská Zuzana Ing., Fulín Pavel Ing. 

 
Zapsala: Eva Marešová 

Program: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu zasedání  
3. Schválení ověřovatelů zápisu  
4. Určení zapisovatele  
5. Kontrola předchozích usnesení 
6. Rozpočtové opatření č. 1/2021  
7. Schválení Směrnice č. 1/2021 o zadávání veřejných zakázek 
8. Studie likvidace odpadních vod (ČOV) 
9. Informace: 

• Oprava vodovodu 

• Oprava bytu č.4 - čp. 58 

• Změny v evidenci komunálního odpadu 

• Těžba dřeva – kůrovec (Žďáry, Slaboňky) 

• Mobiliář do obcí Mikroregionu Voticko 
 

10. Obecné informace 
11. Diskuze 
12. 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 18. 02. 2021 do 25. 02. 2021, současně 
byla zveřejněna na elektronické úřední desce.  
Předsedající schůze dále z prezenční listiny 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 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání č. 1/2021. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

3. Starostka obce navrhla jako ověřovatele zápisu Bukovskou Zuzanu Ing., Fulína Pavla Ing. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu. 

Pro: 6 Proti: 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 ke kontrole rozpracované body z předešlých 
usneseních. 

- prodej pozemků: v jednání je kupní smlouva na prodej 
▪ části 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 obdržela zpracovanou studii 
„Odkanalizování obce Smilkov a okolních osad“ od firmy TopolWater, s.r.o.,  
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- Žádost o dataci na opravu místní komunikace-Plachova Lhota – Radotín byla 
zpracována a podána. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Kontrolu usnesení z předešlých zasedání. 

 

6. Účetní obce navrhla schválit rozpočtové opatření č.1 /2021. Rozpočtové opatření je 
přílohou zápisu zasedání. 

Přítomní byli dále seznámeni: 

• se stavem účtu ke dni 25.02.2021 
- Česká spořitelna – běžný účet                       8 845 123,31Kč 
- Česká spořitelna – fond – oprava vody      97 557,-- Kč 
- ČNB          2 2 69 838,-- Kč 

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021. Rozpočtové 
opatření je přílohou zápisu zasedání. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Stavy obecních účtů ke dni 25.02.2021. 

 
7. Starostka obce předložila ke schválení Směrnici č. 1/2021 o zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu. 
 

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje Směrnici č. 1/2021 o zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Bylo přijato. 
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8. Studie likvidace odpadních vod (ČOV) 

Zastupitelům obce byla přednesena prezentace studie „Odkanalizování obce Smilkov a 
okolních osad“. Studie byla zhotovena firmou TopolWater, s.r.o.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Informace ke studii „Odkanalizování obce Smilkov a okolních osad“. Studie byla 
zhotovena firmou TopolWater, s.r.o. Studie je zveřejněna na webových stránkách obce 
Smilkov. Obec zajistí veřejnou prezentaci po ukončení nouzového stavu. 

9. Informace: 

▪ Oprava vodovodu ve Smilkově: opravovat se bude úsek od rybníka Pilník - 
Báňov cca 450 m, probíhá oslovování firem a čeká se zaslání nabídek, obec 
bude žádat o dotaci od Středočeského kraje z Fondu obnovy venkova.  

▪ Oprava bytu číslo 4 na č.p. 58: probíhá nacenění prací a oslovování firem, obec 
bude žádat o dotaci od Ministerstva financí z podprogramu - Podpora výstavby, 
obnovy a provozování komunální infrastruktury. 

▪ Změny v evidenci komunálního odpadu: do 31.3.2021 budou všechny popelnice 
očipované a od 1.4.2021 bude platit nový odpadový systém (bližší informace 
v občasníku Hlas, na obecním úřadě, na webových stránkách obce). 

▪ Těžba dřeva – kůrovec (Žďáry, Slaboňky) – proběhlo vytěžení kůrovcového dřeva, 
je vytěženo 100 % lesa a vytěžené plochy lesa obec plánuje v letošním roce 
zalesnit. 

▪ Mobiliář do obcí Mikroregionu Voticko: lze získat finance z participativního 
rozpočtu Středočeského kraje na mobiliář do obcí spojený s turistikou. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Informace k: 

▪ Opravě vodovodu ve Smilkově (úsek rybník Pilník - Báňov) 

▪ Opravě bytu číslo 4 na č.p. 58 

▪ Změny v evidenci komunálního odpadu 

▪ Těžbě dřeva – kůrovec (Žďáry, Slaboňky) 

▪ Zakoupení mobiliáře do obcí Mikroregionu Voticko 
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10. Obecné informace: 

▪  Bezpečnostní informace-Policie ČR 12/2020 a 1/2021 
 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

▪ Bezpečnostní informace - Policie ČR 12/2020 a 1/2021 
 

11. Diskuze: Byly vzneseny dotazy ke studii na likvidaci odpadních vod a k novému systému 
sběru komunálního odpadu. 

12. Ukončení zasedání 19:15 hodin. 

 
Zapisovatel:  

Eva Marešová:_________________________ 
 
 
 
 

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

      ________________________________                           ____________________________ 
 starostka Hana Dohnalová                 místostarostka Eva Marešová 


