
 

1 
 

 
  

 Zápis číslo: 2/2021 
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Smilkov konaného dne: 

15. 03. 2021 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Smilkov 

 
 

Přítomní zastupitelé: Dohnalová Hana 
Marešová Eva 
Bukovská Zuzana Ing. (příchod v 18:15 hodin) 
Baláčková Marta Ing. 
Bubník Pavel  
Fulín Pavel Ing. 
Poskočil Zdeněk  
 

Nepřítomní zastupitelé:  
Účast občanů:  
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Marta Baláčková, Pavel Bubník 

 
Zapsala: Eva Marešová 

Program: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu zasedání  
3. Schválení ověřovatelů zápisu  
4. Určení zapisovatele  
5. Rozpočtové opatření č.2/2021 
6. Schválení zadávací dokumentace, investičního záměru a Pravidel pro pronájem obecních    
              bytů-Rekonstrukce bytové jednotky  
7. Obecné informace 
8. Diskuze 
9. Ukončení programu 

Zápis jednání: 

1. Zasedání zahájila v 18.00 hodin starostka paní Hana Dohnalová 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 08. 03. 2021 do 15. 03. 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). 
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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. 2/2021. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 

3. Starostka obce navrhla jako ověřovatele zápisu Bubníka Pavla, Baláčkovou Martu 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. 
 

18:15 se dostavila na veřejné zasedání zastupitelka Ing. Zuzana Bukovská. 

5. Účetní obce navrhla schválit rozpočtové opatření č.2/2021. Rozpočtové opatření je 
přílohou zápisu zasedání. 

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021. Rozpočtové 
opatření je přílohou zápisu zasedání. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Byl přijat. 

6. Oprava bytu – dotace: 

- Starostka informovala přítomné, že obec bude provádět opravu obecního bytu č. 4 
na č.p. 58 ve Smilkově. Dotace je určena na opravy či modernizace objektů či bytů v 
majetku žadatele, které slouží nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů.   

- Akce se nazývá "Stavební úpravy bytové jednotky ve Smilkově v č.p. 58" a je 
čerpána z kapitoly VPS Ministerstva financí ČR. 
 

• Zastupitelé projednali a poté schválili zadávací dokumentaci na akci "Stavební 
úpravy bytové jednotky ve Smilkově v č.p. 58". 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Smilkov po projednání schvaluje zadávací dokumentaci, seznam 
firem pro obeslání (PETR ŠACH stavební, s.r.o, MONOU, spol.s.r.o., TOMÁŠ HRDINKA) 
a vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Stavební úpravy bytové jednotky ve Smilkově v č.p. 58“.  

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 

• Zastupitelé projednali a poté schválili investiční záměr a podání žádosti o 
dotaci na akci "Stavební úpravy bytové jednotky ve Smilkově v č.p. 58" 
z Programu Ministerstva financí 29822 pro rok 2021 z podprogramu 
298D2230 – Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Smilkov po projednání schvaluje investiční záměr a podání 
žádosti o dotaci na akci "Stavební úpravy bytové jednotky ve Smilkově v č.p. 58" z 
kapitoly VPS Ministerstva financí ČR 29822 pro rok 2021 z podprogramu 298D2230 – 
Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury. Podepsáním žádosti o dotaci 
zastupitelstvo pověřuje starostku obce. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 
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• Zastupitelé projednali a poté schválili-Pravidla pro pronájem obecních bytů.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Smilkov po projednání schvaluje Pravidla pro pronájem obecních 
bytů. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

• Zastupitelé projednali a poté schválili povinnou finanční spoluúčast 
v minimální výši 10 % z celkových nákladů na akci "Stavební úpravy bytové 
jednotky ve Smilkově v č.p. 58".   

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Smilkov po projednání schvaluje povinnou finanční spoluúčast 
v minimální výši 10 % z celkových nákladů na akci "Stavební úpravy bytové jednotky 
ve Smilkově v č.p. 58". 
 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

• Starostka jmenovala jako technický dozor na akci "Stavební úpravy bytové 
jednotky ve Smilkově v č.p. 58" Pavla Bubníka. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Jmenování Pavla Bubníka jako technický dozor na akci "Stavební úpravy bytové 
jednotky ve Smilkově v č.p. 58". 

 

• Zastupitelé projednali a poté schválili navržené členy komise pro otvírání 
obálek na výběrové řízení na akci "Stavební úpravy bytové jednotky ve 
Smilkově v č.p. 58“: Ing. Marta Baláčková, Pavel Bubník, Eliška Melicharová. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Smilkov po projednání schvaluje navržené členy komise pro 
otvírání obálek na výběrové řízení na akci "Stavební úpravy bytové jednotky ve 
Smilkově v č.p. 58“: Ing. Marta Baláčková, Pavel Bubník, Eliška Melicharová.  
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Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 

7. Obecné informace: 

▪ Oprava vodovodu ve Smilkově v úseku od rybníka Pilník - Báňov cca 455 bm: 
oslovené firmy poslaly nabídky a v současné době probíhá výběr firmy  

▪ Těžba dřeva – kůrovec (Žďáry, Slaboňky) – práce jsou již ukončené i oboustranně 
vyfakturované 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Informace k: 
▪ Opravě vodovodu ve Smilkově v úseku od rybníka Pilník - Báňov 

cca 455 bm: oslovené firmy poslaly nabídky a v současné době 
probíhá výběr firmy  

▪ Těžbě dřeva – kůrovec (Žďáry, Slaboňky) – práce jsou již ukončené i 
oboustranně vyfakturované 

 

8. Diskuze:  

9. Ukončení zasedání 19:00 hodin. 

 
Zapisovatel:  

Eva Marešová:_________________________ 
 
 
 
 

Ověřovatelé: 
Ing. Marta Baláčková:_________________________ 
 
 
 
Pavel Bubník:_________________________ 
  
 
 
 

      ________________________________                           ____________________________ 
 starostka Hana Dohnalová                 místostarostka Eva Marešová 


