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Výsledky projednání 3/2021 

z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Smilkov konaného dne: 
26. 03. 2021 od 15.00 v zasedací místnosti OÚ Smilkov 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

➢ program zasedání č. 3/2021; 

➢ ověřovatele zápisu Ing. Pavla Fulína a Zdeňka Poskočila; 

➢ na základě předloženého Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na zhotovitele ve 
veřejné zakázce s názvem "Stavební úpravy bytové jednotky ve Smilkově v č.p. 58", výběr firmy- 
Tomáš Hrdinka, Nové Dvory 25, 257 89 Červený Újezd, IČ: 66785766 s nabídkovou cenou 
751.174,10 Kč vč. DPH. Toto rozhodnutí je přílohou zápisu. 

➢ smlouvu o dílo s Tomášem Hrdinkou, Červený Újezd, IČ: 66785766 na zhotovení akce "Stavební 
úpravy bytové jednotky ve Smilkově v č.p. 58“ s nabídnutou cenou 751.174,10 Kč vč. DPH a 
pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy; 

➢ smlouvu-Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-
12-6010380/VB/3 Zechov obnova 2sl.Ts BN_3036 na BTS. Předmětem smlouvy je výměna 
dvousloupové trafostanice za jednosloupovou trafostanici a pověřuje starostku obce uzavřením 
smlouvy; 

➢ na základě cenových nabídek, výběr zhotovitele na zemní práce na akci s názvem „Obnova 
vodovodu Smilkov“ v úseku od rybníka Pilník-Báňov cca 455 bm firmu Jaroslav Pištěk, Smilkov 77, 
IČ:67942873 s nabídkovou cenou 153.350 Kč (není plátce DPH). Průzkum cenových nabídek je 
přílohou zápisu; 

➢ na základě cenových nabídek, výběr zhotovitele na vodoinstalatérské práce ve veřejné zakázce 
s názvem „Obnova vodovodu Smilkov“ firmu Pavel Krampera, Mysletice 16, 259 01 Votice, IČO: 
61668869 s nabídkovou cenou 475.382,- Kč vč. DPH. Průzkum cenových nabídek je přílohou zápisu; 
 

➢ smlouvu o dílo na zemní práce na akci s názvem „Obnova vodovodu Smilkov“ v úseku od rybníka 
Pilník-Báňov cca 455 bm firmu Jaroslav Pištěk, Smilkov 77, IČ:67942873 s nabídnutou cenou 
153.350 Kč (není plátcem DPH) a pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy; 
 

➢ smlouvu o dílo na vodoinstalatérské práce ve veřejné zakázce s názvem „Obnova vodovodu 
Smilkov“ firmou Pavel Krampera, Mysletice 16, 259 01 Votice, IČO: 61668869 s nabídkovou cenou 
475.382,- Kč vč. DPH a pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy; 

 
➢ podání žádosti o dotaci na akci s názvem „Obnova vodovodu Smilkov“ ze STŘEDOČSKÉHO KRAJE 

Z FONDU OBNOVY VENKOVA, PROGRAM 2021-2024 a podepsáním žádosti pověřuje starostku 
obce; 
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➢ schvaluje uzavření Dohody o provedení práce se zastupitelem Pavlem Bubníkem při výkonu 
technického dozoru při akcích realizovaných obcí Smilkov v roce 2021; 

 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

➢ zapisovatele zápisu Evu Marešovou; 

➢ plánovanou opravu mostu ve Smikově u rybníka Příkop; 

 

 

 
Zapisovatel:  

Eva Marešová:_________________________ 
 

 
 
 
Ověřovatelé: 

Ing. Pavel Fulín:__________________            Zdeněk Poskočil:__________________________ 

 
 

 
      ________________________________                           ____________________________ 
 starostka Hana Dohnalová                 místostarostka Eva Marešová 


