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 Zápis číslo: 3/2021 
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Smilkov konaného dne: 

26. 03. 2021 od 15.00 v zasedací místnosti OÚ Smilkov 

 
 

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

Nepřítomní zastupitelé:  Bukovská Zuzana Ing. omluvena 
Účast občanů:        3             
 
Ověřovatelé zápisu: Poskočil Zdeněk, Ing. Pavel Fulín 

 
Zapsala: Eva Marešová 

Program: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu zasedání  
3. Schválení ověřovatelů zápisu  
4. Určení zapisovatele  
5. Výběr zhotovitele na opravu bytové jednotky č. 4 na č.p. 58 
6. Schválení smlouvy o dílo na opravu bytové jednotky 
7. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí – ČEZ 
8. Výběr zhotovitele na akci „Obnova vodovodu Smilkov“ 
9. Schválení smluv o dílo na akci „Obnova vodovodu Smilkov“  
10. Schválení žádosti o dotaci z Fondu obnovy venkova 
11. Oprava mostku ve Smilkově u rybníka Příkop 
12. Schválení Dohody o pracovní činnosti při výkonu technického dozoru 
13. Diskuze 
14. Ukončení programu 

Zápis jednání: 

1. Zasedání zahájila v 15.00 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 15. 03. 2021 do 26. 03. 2021, současně 
byla zveřejněna na elektronické úřední desce.  
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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. 3/2021. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 

3. Starostka obce navrhla jako ověřovatele zápisu Zdeňka Poskočila a Ing. Pavla Fulína. 

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. Výběr zhotovitele na akci "Stavební úpravy bytové jednotky ve Smilkově v č.p. 58": 

- Výběrová komise předložila zastupitelstvu obce Rozhodnutí a oznámení o výběru 
nejvhodnější nabídky na opravu obecního bytu č. 4 v č.p. 58. Toto rozhodnutí je 
přílohou zápisu. 

- Zastupitelé projednali a poté schválili výběr zhotovitele ve veřejné zakázce 
s názvem "Stavební úpravy bytové jednotky ve Smilkově v č.p. 58" firmu-Tomáš 
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Hrdinka Nové Dvory 25, 257 89 Červený Újezd, IČ: 66785766 s nabídkovou cenou 
751.174,10 Kč vč. DPH. 
 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje 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. 
 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 

  

6. Schválení smlouvy o dílo na opravu bytové jednotky 

Zastupitelé projednali a poté schválili návrh smlouvy 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. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Smilkov po projednání schvaluje 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. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 

 

7. Zastupitelé projednali a poté schválili návrh smlouvy-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. 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Smilkov po projednání schvaluje 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. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

8. Výběr zhotovitele na obnovu vodovodního řádu 

• Zemní práce: Obec oslovila tři firmy, které zaslaly své nabídky. Na základě 
cenových nabídek zastupitelé souhlasili s výběrem zhotovitele na zemní práce 
na akci s názvem „Obnova vodovodu Smilkov“ v úseku od rybníka Pilník - Báňov 
cca 455 bm s firmou Jaroslav Pištěk, Smilkov 77, IČ:67942873 s nabídkovou 
cenou 153.350 Kč (není plátce DPH). Průzkum cenových nabídek je přílohou 
zápisu. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje, 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. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

• Vodoinstalatérské práce: Obec oslovila tři firmy, pouze dvě zaslaly své nabídky. 
Na základě cenových nabídek zastupitelé souhlasili s výběrem zhotovitele na 
vodoinstalatérské práce ve veřejné zakázce s názvem „Obnova vodovodu 
Smilkov“ s firmou Pavel Krampera, Mysletice 16, 259 01 Votice, IČO: 61668869 s 
nabídkovou cenou 475.382,- Kč vč. DPH. Průzkum cenových nabídek je přílohou 
zápisu. 
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Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje, 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. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

• Starostka jmenovala jako technický dozor na akci " Obnova vodovodu 
Smilkov“ 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". 

 

9. Schválení smluv o dílo na akci „Obnova vodovodu Smilkov“  
 

• Zastupitelé projednali a poté schválili návrh smlouvy 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). 
 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Smilkov po projednání schvaluje 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. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 

• Zastupitelé projednali a poté schválili návrh smlouvy o dílo na vodoinstalatérské 
práce ve veřejné zakázce s názvem „Obnova vodovodu Smilkov“ “ v úseku od 
rybníka Pilník - Báňov cca 455 bm s firmou Pavel Krampera, Mysletice 16, 259 
01 Votice, IČO: 61668869 s nabídkovou cenou 475.382,- Kč vč. DPH a pověřuje 
starostku obce s podepsáním smlouvy. 
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Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Smilkov po projednání schvaluje 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. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 

10. Žádost o dotaci na akci s názvem „Obnova vodovodu Smilkov“ 
 Zastupitelé projednali a poté schválili podání žádosti o dotaci na akci s názvem 
„Obnova vodovodu Smilkov“ ze STŘEDOČSKÉHO KRAJE Z FONDU OBNOVY VENKOVA, 
PROGRAM 2021-2024. 
 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Smilkov po projednání schvaluje 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. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 

11. Oprava mostku ve Smilkově u rybníka Příkop 

Firma PRONTEX, s.r.o. zaslala obci Smilkov žádost o stanovisko k provedení stavby 
opravy mostu ve Smilkově u rybníka Příkop. Předmětem díla je demolice stávající nosné 
konstrukce mostu a stavba nového mostu, který převádí vodu z rybníka Příkop do 
rybníka Mlýnský. Předpokládané zahájení stavby je v roce 2022, doba výstavy je 
odhadnuta na 20 – 25 týdnů. Po dobu realizace stavby, bude silnice mezi Smilkovem a 
Voticemi plně uzavřena. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Plánovanou opravu mostu ve Smikově u rybníka Příkop 
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12. Schválení Dohody o pracovní činnosti při výkonu technického dozoru 

Zastupitelé projednali a poté schválili uzavření Dohody o provedení práce se 
zastupitelem Pavlem Bubníkem při výkonu technického dozoru při akcích realizovaných 
obcí Smilkov v roce 2021. 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Smilkov po projednání schvaluje uzavření Dohody o provedení 
práce se zastupitelem Pavlem Bubníkem při výkonu technického dozoru při akcích 
realizovaných obcí Smilkov v roce 2021. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 

13. Diskuze: Na dotaz občanů, kdy bude zameten štěrk na krajské silnici, starostka sdělila, 
že po urgenci bude úklid proveden v následujícím týdnu.  

14. Ukončení zasedání 16:00 hodin. 

 

Zapisovatel:  
Eva Marešová:_________________________ 

 
 
 

Ověřovatelé: 
Ing. Pavel Fulín:_________________________ 
 
 
Zdeněk Poskočil:_________________________ 
  
 
 
 

      ________________________________                           ____________________________ 
 starostka Hana Dohnalová                 místostarostka Eva Marešová 


