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Studie odkanalizování obce Smilkov
V prosinci loňského roku zastupitelstvo obce  obdrželo zhotovenou  studii 

odkanalizování obce Smilkov včetně jejich osad , vypracovanou firmou Topol Water. 
Tato studie byla zatím prezentována členům zastupitelstva obce.  Občané mají 
možnost se s ní seznámit  na webových stránkách obce. Podle stavu 
epidemiologických opatření obec Smilkov zajistí následně veřejnou prezentaci 
s autorem této studie pro občany obce s možností širší diskuse. O termínu konání 
budete včas informováni.

P.F.

Oprava obecního bytu č.4 v čp.58 ve Smilkově
Zastupitelstvo využilo možnosti dotačního titulu vyhlášeného min. financí  na 

opravu nájemních obecních bytů. Požádalo o příspěvek na rekonstrukci bytu č.4 
v čp.58, který jako jediný nebyl v minulosti dosud rekonstruován. Bylo provedeno 
výběrové řízení na dodavatele stavby, osloveny byly tři firmy, s nejnižší nabídkovou 
cenou,  ve výši 751 174 Kč vč.DPH,  byla ve výběrovém řízení vybrána firma Tomáš 
Hrdinka, Červený Újezd, s kterou byla podepsána smlouva o dílo. Rekonstrukce bude
provedena v plném rozsahu dle výsledku získání státního příspěvku, který by měl být 
znám  v průběhu měsíce 6-7.2021

H.D.

Čipování popelnic
V průběhu měsíce dubna bylo zahájeno označování popelnic na směsný 

komunální odpad čipem pro evidenci jednotlivých výsypů. Celková potřeba čipů byla
vyčíslena na cca 240 ks pro celou obec Smilkov včetně osad. V současné době zbývá 
označit posledních cca 20 ks popelnic, které nebyly zcela kompatibilní se 
zakoupenými čipy a je nutná jejich výměna za správný typ u firmy Compaq. 
      Proč je nutné označování nádob čipem? Tento způsob umožní získat podrobnější 
informace o produkci komunálního odpadu od jednotlivých nemovitostí v obci. Tyto 
kroky jsou součástí celorepublikové strategie zaměřené na omezení produkce 
netříděného komunálního odpadu. V současné době je již legislativními kroky 
upraveno každoroční navyšování poplatků za skládkování komunálních odpadů. 
Tímto děkujeme všem občanům za dobrou a bezproblémovou spolupráci při 
označování nádob. 

H.D.

Těžba dřeva  - Slavoňky, Žďáry
V průběhu zimních měsíců byla dokončena těžba dřeva napadeného kůrovcem 

na lesních pozemcích v majetku obce nacházející se ve Slavoňkách a Ždárech. Touto 
těžbou došlo k úplnému vytěžení obou lesních pozemků. Veškeré získané dřevo bylo 
prodáno.  Nové osázení bude provedeno v podzimních měsících letošního roku.

H.D
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Projekt z Mikroregionu Voticko
Jde o projekt Mobiliář do obcí Mikroregionu Voticko, který uspěl 

v Participativním rozpočtu Středočeského kraje.
Každá obec může z tohoto projektu čerpat finanční prostředky do max. výše 

60 000Kč, se spoluúčastí  2 800Kč. Obec Smilkov tuto možnost využila na obnovu a 
pořízení mobiliáře.  Ve Smikově bude vyměněna turistická mapa. Do Koutů bude dán
k informační tabuli  dřevěný stojan z klády pro čtyři kola. Na Oldřichovci  u Jezera 
na pozemek  p.č. 1152 (obecní cesta) bude zabudován nový stojan s turistickou 
mapou, dále zde  bude umístěno posezení a dřevěný stojan k klády pro čtyři kola.

H.D.

Oprava vodovodu ve Smilkově
V minulých týdnech proběhla oprava vodovodního řádu ve Smilkově v úseku 

rybník Pilník – Báňov,  cca v délce 455 m.  V této části vodovodního řádu docházelo 
k častým poruchám,  a velkému úniku pitné vody. Z tohoto důvodu  rozhodlo 
zastupitelstvo obce tento celý úsek obnovit. 

Na svém zasedání č. 3/2021 ze dne 26.3.2021 na vodoinstalatérské práce 
vybralo ZO ze tří oslovených firem,  firmu Krampera Pavel s nevýhodnější cenovou 
nabídkou  475 382 Kč včetně DPH. Na zemní práce byly osloveny taktéž tři firmy, 
jedna odstoupila, ze zbylých dvou firem  ZO vybralo firmu Pištěk Jaroslav  
s nejvýhodnější cenovou nabídkou  153 350 Kč, firma není plátcem DPH.

Dále budou účtovány ceny za prachový písek včetně dopravy  cena  35 000 Kč
Obec Smilkov děkuje všem majitelů za přístup na své pozemky a společnosti  

Smilkov,a.s. za spolupráci.
H.D.

Uzavírka krajské komunikace ve Smilkově  a demolice mostu
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje zadala  firmě PRONTEX 

s.r.o  vypracování projektové dokumentace na demolici  a realizaci nového  mostu, 
odvádějící odpadní vody z rybníka Příkop do rybníka Mlýnský. 

Zahájení stavby se předpokládá v roce 2022. Doba výstavby je odhadnuta na 
20 – 25 týdnů. Po tuto dobu bude plně uzavřena komunikace Votice – Heřmaničky. 
Vzhledem k tomu, že v návrhu  projektové dokumentace není řešen průchod pro pěší 
a cyklisty, obec  Smilkov  dále jedná s projektovou firmou, o zapracování průchodu 
do projektu, případě o finanční přispění  při zbudování obchozí  trasy.

Objízdná trasa pro motorová vozidla zatím není známa, bude řešena v dalším 
stupni projektové dokumentace, prostřednictvím webových stránek obce a vyvěšením
plakátů ve vývěskách budeme občany  včas informovat.

H.D
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Kontrola hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2020
Dne 6.5.2021 proběhla kontrola hospodaření obce Smilkov  za rok 2020 

pracovníky krajského úřadu Středočeského kraje. Výsledkem kontroly nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
Smilkov v plném znění,  spolu se závěrečným účtem v plném znění dle paragrafů a 
položek, za rok 2020 a s účetní závěrkou za rok 2020,  je zveřejněna na elektronické 
úřední desce a v písemné podobě je k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním 
úřadě

H.D.

Oprava komunikace do Radotína
V závěru minulého roku byla podána žádost na MMR o dotaci na opravu 

místní komunikace do osady Radotín. Výsledky by měly být zveřejněny začátkem 
června 2021. Zastupitelstvo na svém zasedání 6.5.2021 projednalo a schválilo 
seznam 5- ti firem na zhotovení prací při opravě této komunikace a schválilo 
dokumentaci pro zadávací řízení. Vzhledem k  finanční náročnosti bude výběrové 
řízení realizováno jen v případě úspěšného získání státního příspěvku na opravu této 
komunikace. Celková investice se předpokládá ve výši cca.3,2 mil.Kč

H.D.

Odečet vody.
     Z důvodu své pracovní vytíženosti  již nebude v letošním roce  provádět odečet 
vody pan Milan Bartůněk ml. Odečet vody bude provádět pan Bubník Pavel ml.

H.D.

Cyklostezka Votickem
Po několikaletém úsilí Mikroregionu Voticko by měla být v závěru letošního 

roku zahájena  realizace výstavby I.etapy cyklostezky na opuštěném drážním tělese 
mezi Voticemi a Olbramovicemi v délce cca 4 km. Tato etapa již získala potřebné 
stavební povolení a zároveň byla zařazena mezi páteřní cyklostezky Středočeského 
kraje. 

V dalších letech by měla následovat etapa č.II v úseku Olbramovice – Tomice, 
na hranice mikroregionu, která by měla pokračovat dále směrem na Benešov, kde se 
zpracovávají podklady pro stavební povolení. A poslední etapou je úsek Votice – 
Sudoměřice, kde  v současné době probíhá zpracování studie proveditelnosti. 
Můžeme tak doufat, že v následujících letech se budeme bezpečně se svými dětmi a 
vnoučaty  projíždět na vybudované cyklostezce kopírující původní cestu dráhy a 
vnímat krajinu z jiné perspektivy

P.F.
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Arnoštovický kostel

Kostel sv. Šimona a Judy v Arnoštovicích je dominantou našeho kraje již více 
než 750 roků. Byl postaven ve druhé polovině 13. století a jako farní je uváděn od 
roku 1352. Podle nejstarších dochovaných záznamů patrony kostela byli rytíři 
z Koutů a později majitelé panství Smilkov. Patron kostela měl povinnost financovat 
a zajišťovat údržbu kostela, mohl navrhovat faráře, nicméně tento návrh musel být 
potvrzen biskupem, mohl využívat oratoř, která je umístěna nad sakristií a mohl být 
v kostele i pohřben. Patron kostela obvykle věnoval kostelu nějaký majetek, většinou 
pozemky, nebo roční důchod a z těchto prostředků byla zajišťována jak údržba 
kostela, tak i obživa faráře. 

V roce 1732 majitel smilkovského panství František Karel Pecellius 
z Adlersheimu nechal odstranit původní nízkou dřevěnou zvonici, která stála blíže 
bývalé školy a postavil u jihozápadního rohu kostela zděnou věž s cibulovou bání. 
Dále byla na severní straně kostela postavena prostorná sakristie, nad níž je umístěna 
oratoř. Z téže doby je i vybavení kostela – oltářní obraz, boční oltáře, kazatelna a po 
levé straně před bočním oltářem je ve zdi umístěna deska z červeného mramoru se 
znakem rodu Pecelliů, s reliéfem posledního soudu a s nápisem, že v blízké hrobce 
odpočívá poslední člen rodu František Karel Pecellius, který zemřel 10. prosince 
1734.

Ke konci 19. století byl stav kostela téměř dezolátní. Péčí a nákladem majitele 
smilkovského panství Augustina Doerra byl kostel upraven podle plánů F. Ohmana. 
Věž byla zvýšena o jedno patro a místo báně byla zakryta štíhlou jehlancovou 
střechou krytou šindelem, z níž vystupují na všechny 4 strany ozdobné dřevěné 
vikýřky. Kostel dostal nový krov a prejzovou střechu. Kůr byl zaklenut do traverz a 
byly pořízeny novogotické varhany. 

V roce 1935 majitel smilkovského panství velkostatkář a továrník Oldřich 
Kořán nechal opravit vnějšek chrámu nákladem 12 000 Kč, v roce následujícím byly 
pořízeny nové kostelní lavice a v roce 1937 byl kostel vymalován. 

V současné době, po opravách, které proběhly v 70. létech 20. století je věž 
kryta pozinkovaným plechem, kostel šindelem, který je již na konci své životnosti – 
je rozpraskaný, hřebíky urezlé a na jižní straně kostela do střechy na více místech 
zatéká, takže krov je již částečně poškozený hnilobou. Podle závazného stanoviska 
památkové péče je možné jako střešní krytinu dát opět šindel, nebo prejzovou 
krytinu. Podle posudku statika z roku 2020 v případě použití prejzové krytiny by bylo
nutností kromě oprav krovu i jeho masivní vyztužení. 
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Od r. 2014 je opakovaně žádáno o dotaci na opravu střechy, stále však 
neúspěšně. Pro letošní rok byla zamítnuta jak žádost na havarijní fond, tak i žádost 
do Programu záchrany architektonického dědictví.

Vzhledem k tomu, že v současné době náš kostel nemá žádného patrona, který 
by zajistil nutné opravy, jako to bylo po celou dobu jeho existence, jsou na místě 
obavy, že dominantou našeho kraje již brzy nebude krásný, ranně gotický kostel, ale 
ošklivá zřícenina. Pro Národní památkový ústav je nepřijatelné na historickou 
památku povolit nějakou moderní, lehkou a levnější krytinu. Zajistit dostatečné 
zdroje na rekonstrukci krovu a drahou, těžkou prejzovou krytinu (předpoklad min. 4 
mil. Kč) pouze z prostředků farnosti bez dalších zdrojů je nemožné. Dát na střechu 
opět šindel není také dobré řešení, protože tuto krytinu je nutné pravidelně natírat, 
což je práce pro horolezce. Náklady na jeden nátěr lze vyjádřit řádově ve stovkách 
tisíc korun a bez pravidelné údržby je životnost šindelové střechy krátká. Tím by se 
jenom posunul současný problém do blízké budoucnosti, což není dobré, protože 
problémy je nutno vyřešit, nikoliv odsunovat.

Nezbývá než doufat, že i v dnešní době, kdy je životní úroveň nesrovnatelně 
vyšší, než tomu bylo v minulých stoletích se podaří najít způsob, jak tuto významnou 
památku zachránit pro příští generace.

F.R.

Výlov rybníka Mlýnský

V sobotu 17. dubna 2021 se sešli členové SDH Smilkov a jejich příznivci k 
výlovu rybníka Mlýnský, dříve známého pod názvem Říhák. 

Při dodržování hygienických a bezpečnostních opatření byly vyloveny pěkné 
ryby. K vidění byli amuři - někteří měřili k 80 cm. chovní kapři, štiky, candáti, 
tolstolobici okolo 6 kg a dost velké množství bílé ryby. 

Výlov se konal po dvou letech, tak konečně byla příležitost pro vydání ryb 
střelcům ze závodů ve střelbě ze vzduchovky , kteří na těchto střelbách obdrželi 
poukaz na kapra jako cenu. Všech 16 ks  poukazů bylo vykryto. 
Zpět do rybníka bylo vráceno - kapři do 1.5 kg -  208 ks,  tolstolobik  - 5 ks. kapr nad
4 kg – 19 ks, kapr tržní – 42 ks,  amur  - 8 ks,  štika  - 5 ks, candát -  4 ks a 2 ks  
sumečků o velikosti 20 a 12 cm. 

P.B.

Noc kostelů

Noc kostelů se letos bude konat v pátek 28. května a z votické farnosti se jí 
zúčastní kostely ve Voticích, Jankově a Olbramovicích. Pro malé i velké 
návštěvníky je připraven velmi bohatý a také netradiční program.

E.M.
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Včelaři Smilkov
(něco o včelách, včelařích a včelích produktech)

Statistické údaje 2019, 2020
(ZO ČSV Heřmaničky, včelaři Smilkov)

2019 2020
ZO ČSV Heřmaničky:

počet členů 32 33
stav včelstev (počet) 333 360
vytočeno medu 5228 kg 3832 kg

 vyvařeno vosku 172 kg 145 kg
vypěstováno matek 30 31

z toho včelaři Smilkov:
počet členů 8 8
stav včelstev (počet) 69 59
vytočeno medu 831 kg 697 kg

 vyvařeno vosku 39 kg 36 kg
vypěstováno matek 0 0

      Z uvedených statistik je vidět, že i v naší oblasti (tak jak v celé republice) se 
loňský rok v produkci medu projevil negativně.
Věříme, že ten letošní i přes chladné jaro, bude lepší.

Ztekucování medu
     Krystalizace medu je jeho přirozená vlastnost a někdy je potřeba jeho rozehřívání.
Z popudu vystrašených uživatelů proto byly ve Výzkumném ústavu včelařském 
provedeny pokusy, při kterých se objektivně zjišťovalo, zda kuchyňské zpracování 
medu ublíží či neublíží. Naše pokusy s jemnými termočlánky ukázaly, že klasicky 
připravený hrnek čaje má po nalití vařící vody teplotu 80 – 90 0C. Ponořením lžičky s
medem teplota ihned klesne o několik stupňů. A když se čaj míchá pro lepší 
rozpuštění medu, může se po doušcích pít už za asi 6 – 8 min., neboť jeho teplota 
nepřesahuje 65 0C.
     Tepelná zátěž, které byl med vystaven, znamená snížení biologické účinnosti jen o
6 – 10%. Když si tedy do horkého čaje dáme o 10% větší dávku, bude dávka 
účinných látek v medu dodržena. Snížení aktivity cenných látek v medu přidaném do 
perníčků je podobně jako v čaji jen o několik procent. Čím menší kousek, tím dříve 
se upeče a tím více látek se uchová.
     Nejpraktičtější možnosti ztekucování medu v domácnosti:     
       - nejjednodušší je med v malé sklenici postavit na teplý radiátor ústředního 

topení.
       - ve vodní lázni, kde by teplota vody neměla přestoupit 60 0C.  
       - vodní lázeň vyhřejeme se sklenicí medu zhruba na 55 0C a nádobu s 

ohřátou vodou i se sklenicí  přeneseme do peřin, kde vydrží teplé několik hodin
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Teplota, kterou vydrží lidská ruka, medu neublíží.
     Zcela nevhodné je rozehřívání medu v mikrovlnné troubě. Pokusy ukázaly, že se 
tím ničí cenné složky medu.
 (byly použity úryvky z knihy Dalibora Tintěry: Včelí produkty mýtů zbavené)

M.K. + P.K. 

Májka

      Dne 30.4. jsem se po roční pauze znovu pustil do postavení Máje v naší obci. 
Vzhledem k  ještě platným opatřením bylo v plánu postavit pouze máj a zůstat pouze 
v malém množství dobrovolníků ji střežit. Ale letošní rok k tomu nebyl vůbec 
nakloněn. V první části přípravy samotné relativně probíhali bez sebemenších 
problémů. Nová máj byla z lesa přivezena. Tímto děkuji J. a M. K. za přitažení 
stromu z lesa. Dále pak L. B. a J. K. za pomoc s přípravou vršku a celého kmene. 
Dále, ale pak se to nevyvíjelo dle představ. První problém nastal s nepřipraveným 
věncem. Tento problém se rychle ale vyřešil. Následné zjištění,  převážná část 
"omladiny" jede na májku do sousední vesnice, my přišlo jako zarážející. Následným 
zvykem z tradic bývalo, že mladé dívky z vesnice přijdou ozdobit máj, aby jí pak 
následně mladí muži hlídali před nájezdy z okolních osad. Jelikož, ve výsledku, si 
máj ozdobily převážně chlapi a otcové i dědové z vesnice mi přišlo smutné. Spousta 
mladých děvčat ve vesnici, které dříve chodily zdobit a dnes sotva dvě. Následně pak 
začala stavba máje. Další problém bylo nás málo a čerstvý kmen byl ještě těžký. 
Došlo zavoláním pomoci do sousední osady Koutů,  kde byla již část Smilkovských 
chasníků. Po postavení v jejich vsi nám přijeli na pomoc ve velkém množství, čímž 
jim děkuji za pomoc. Následný problém, kdo bude strážit máj? Samotnému se mi tam
sedět nechtělo. Tak došlo k řešení, že se postaví kolem Máje auta. Také se tak stalo. 
Kolem půl 12 hodiny v noci mi přišla zpráva, že se kolem naší máje motají lidé a 
přemýšlí, jak ji pokácet. Vyrazil jsem proto hned na místo, ale již bylo pozdě. Máj 
byla již pokácena. Jedno auto bylo násilně odtáhnuto. Dotyční ne chlapci ale již 
"Ženatí chlapi" od rodin by se tímto, nad sebou,  měli trochu zamyslet nad jejich 
jednáním. Ne, že by tuhle dle tradice měli nechat svobodným mládencům, ale taky, 
že mohlo dojít odtažením auta k jeho poškození a možného trestného oznámení o 
poškození majetku. Kolem půlnoci dorazil dobrovolník,  který chtěl máj strážit sám 
do rána. Po zjištěný smutný odešel zpět k domovu. Následný den pak byla májka 
zlikvidována. Tímto bych chtěl poděkovat všem zúčastněným a OÚ Smilkov za 
pomoc s každoroční tradicí. A všem ostatním, kteří buď nemohli nebo si dělali párty 
doma. Tradice jsou tradice a byli tu za našeho mládí a rád bych je předal dalším 
generacím. Mnoho jich, si myslím mizí v zapomnění a lidé ze vsi, kde bydlíme, 
žijeme by se mohli alespoň na nějakých potkat hromadně a pozdravit se.

Z.P.
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Výsledky projednání 1/2021 z veřejného zasedání Obecního 
zastupitelstva Smilkov konaného dne: 25. 02. 2021 od 18.00 v 
zasedací místnosti OÚ Smilkov

Zastupitelstvo obce schvaluje:
➢ program zasedání č. 1/2021;
➢ ověřovatele zápisu Ing. Zuzanu Bukovskou a Ing. Pavla Fulína;
➢ rozpočtové opatření č. 1/2021 - rozpočtové opatření je přílohou zápisu 

zasedání;
➢ Směrnici č. 1/2021 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
➢ zapisovatele zápisu Evu Marešovou;
➢ stavy obecních účtů ke dni 25.02.2021;
➢ kontrolu usnesení z předešlých zasedání;
➢ 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.

➢ 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

➢ bezpečnostní informace - Policie ČR 12/2020 1/2021;

Výsledky projednání 2/2021z veřejného zasedání Obecního 
zastupitelstva Smilkov konaného dne: 15. 03. 2021 od 18.00 v 
zasedací místnosti OÚ Smilkov

Zastupitelstvo obce schvaluje:
➢ program zasedání č. 2/2021;
➢ ověřovatele zápisu Ing. Martu Baláčkovou a Pavla Bubníka;
➢ rozpočtové opatření č.2/2021;
➢ 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“.
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➢ 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.

➢ pravidla pro pronájem obecních bytů.
➢ povinnou finanční spoluúčast v minimální výši 10 % z celkových nákladů na 

akci "Stavební úpravy bytové jednotky ve Smilkově v č.p. 58".
➢ 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.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
➢ zapisovatele zápisu Evu Marešovou;
➢ informace  - -jmenování Pavla Bubníka jako technický dozor na akci "Stavební 

úpravy bytové jednotky ve Smilkově v č.p. 58".
➢ informace k obnově vodovodu ve Smilkově v úseku od rybníka Pilník - Báňov 

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

➢ informace k těžbě dřeva – kůrovec (Žďáry, Slaboňky) – práce jsou již ukončené 
i oboustranně vyfakturované

➢ Opravy bytu č.4 v č.p. 58: jako technický dozor byl starostkou jmenován Pavel 
Bubník

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 firmyTomáš 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. IE12-6010380/VB/3 Zechov obnova 2sl.Ts BN_3036 na 
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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;

➢ 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;

Výsledky projednání 4/2021z veřejného zasedání Obecního 
zastupitelstva Smilkov konaného dne: 6. 5. 2021 od 18.00 v 
zasedací místnosti OÚ Smilkov

Zastupitelstvo obce schvaluje:
➢ program zasedání č. 4/2021;
➢ schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Zuzanu Bukovskou a Ing. Martu Baláčkovou;
➢ rozpočtové opatření č. 3/2021. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu zasedání;
➢ účetní závěrku obce Smilkov za rok 2020 bez výhrad;
➢ schvaluje podání žádosti na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod 

pozemků v k.ú. Smilkov, parcelní čísla: st.31, 56/1, 56/2, 53/4,53/3. Podáním 
žádosti pověřuje zastupitelstvo paní Evu Marešovou;
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➢ zadávací dokumentaci, seznam firem pro obeslání a vyhlášení výběrového řízení
v případě získání dotace na realizaci projektu z Ministerstva pro místní rozvoj 
České republiky na zakázku malého rozsahu, na stavební práce s názvem 
„Smilkov-Oprava a odvodnění MK Radotínek“. Výzva k podání nabídek a 
seznam firem jsou přílohou zápisu;

➢ členy výběrové komise na zakázku malého rozsahu, na stavební práce s názvem 
„Smilkov-Oprava a odvodnění MK Radotínek“: Ing. Zuzanu Bukovskou, Ing. 
Martu Baláčkovou, Zdeňka Poskočila, za MV paní Olgu Marvanovou;

➢ uhrazení mimořádného investičního příspěvku DSO Mikrororegionu Voticko, 
IČ: 70567646 ve výši 25,- Kč/obyvatel na projektové dokumentace II. Etapy 
cyklostezky Voticko: úseku Olbramovice – Bystřice (PD k územnímu 
rozhodnutí a ke stavebnímu povolení a PD k provedení stavby);

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
➢ zapisovatele zápisu Evu Marešovou;
➢ kontrolu usnesení z předešlých zasedání;
➢ stavy účtů k datu 6.5.2021;
➢ „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020“;
obecné informace
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Přehled plnění rozpočtu 2020

Příjmy k 31.12.2020 schválený rozpočet skutečné příjmy

Daňové příjmy od státu 4 295 000 Kč 4 091 370 Kč

Daň z nemovitých věcí 400 000 Kč 437 200 Kč

Správní poplatky 190 200 Kč 181 488 Kč

Bytové hospodářství, voda, 
pronájmy

457 000 Kč 421 336 Kč

Ostatní příjmy 262 100 Kč 228 688 Kč

Dotace od kraje 0 Kč 100 000 Kč

Prodej pozemku 0 Kč 300 001 Kč

Celkové příjmy 5 604 300 Kč 5 760 083 Kč

Výdaje k 31.12. 2020 schválený rozpočet skutečné  příjmy

Pitná voda 641 000 Kč 518 995 Kč

Odpadní vody 20 000 Kč 134 310 Kč

Silnice 1 420 000 Kč 211 852 Kč

Kultura,volný čas dětí 152 000 Kč 47 267 Kč

Veřejné osvětlení 110 000 Kč 102 263 Kč

Bytové hospodářství 157 000 Kč 36 184 Kč

Územní rozvoj 130 000 Kč 45 980 Kč

Odpady: KO, nebezpečný,
separovaný, objemný

370 000 Kč 398 437 Kč

PO dobrovolná činnost 56 000 Kč 21 869 Kč

Odměny zastupitelům 625 000 Kč 508 047 Kč

Činnost místní správy 1 687 000 Kč 1 138 026 Kč

Ostatní výdaje 236 300 Kč 209 152 Kč

Celkem výdaje 5 604 300 Kč 3 372 382 Kč

13



Ukliďme svět, ukliďme Česko 2021

Dobrovolníci naší obce se po dvouleté odmlce  ( v roce 2020 se z důvodu 
pandemie nemohlo)   sešli  24. dubna již po čtvrté ,  aby uklidili  Smilkov a jeho 
osady.   Přestože účast  nebyla taková jako v minulých letech, podařilo se projít a 
uklidit všechny páteřní komunikace a  i některá zákoutí.  V každé osadě se dalo 
dohromady několik dobrovolníků nebo rodin a dílo se podařilo.       

Potěšující pro nás bylo, že odhozeného odpadu nebylo takové množství  jako 
v předchozích letech. Tímto bych chtěla poděkovat za úklid Líštěnce a jeho okolí 
Petře Opičkové a její rodině.  Kouty  si vzala na starosti rodina Karla Fulína, 
Oldřichovec a okolí jako každým rokem  uklízeli dobrovolnice v sestavě, paní 
Bubníková, Fidlerová, Šiková a Vondrážková.  Smilkov uklízela rodina Bukovských, 
Kapounova, Dohnalova, Bubníkova a Eva Marešová  s Evou Kovaničovou.   Věřím, 
že se v příštím roce, ale i v dalším dá dohromady parta, které nebude lhostejné,  jak je
naše krajina znečištěna.    

Ještě jednou za obec děkuji všem, kteří přišli, děkuji i těm co se jdou jen projít 
do přírody a mnohdy  z ní přináší odpadky do svých popelnic.

H.D.

Citáty: 
Většinu životních úkolů řešíme jako algebraické rovnice,
tím totiž, že redukujeme je na nejjednodušší podobu.

(Strachov)
Máme rádi lidi, kteří nám od plic řeknou, co si o nás myslí.
Za předpokladu, že si myslí totéž co my.

()
Nech opravdu odejít to, co už je stejně dávno pryč
a najdi to, co tě opět udělá šťastným.

()
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