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 Zápis číslo: 4/2021 

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

 
 

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

                                       Poskočil Zdeněk 
Bukovská Zuzana Ing.  
 

Nepřítomní zastupitelé:  Pavel Fulín Ing.  omluven 
Účast občanů: 1 
 
Ověřovatelé zápisu: Bukovská Zuzana Ing., Baláčková Marta 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. 3/2021 
7. Seznámení s výsledkem z kontroly přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 
8. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2020 
9. Schválení podání žádosti o bezúplatný převod na SPÚ  
10. Schválení výběrového řízení na opravu komunikace do Radotína 
11. Schválení příspěvku do Sociálního fondu Mikroregionu Voticko 
12. Obecné informace 
13. Diskuze 
14. 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 26. 04. 2021 do 06. 05. 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 
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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. 4/2021. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

3. Starostka obce navrhla jako ověřovatele zápisu Ing. Zuzanu Bukovskou a Ing. Martu 
Baláčkovou. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Zuzanu Bukovskou a Ing. Martu 
Baláčkovou. 

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 některé body z usneseních ze 
zasedání obce č. 1/2021, 2/2021 a 3/2021. 

- Na webové stránce byla zveřejněna studie na odkanalizování 

- Oprava bytu: 

• Byla podána žádost o dataci na opravu bytové jednotky na čp. 58.  

• Se zhotovitelem opravy bytu čp. 58, panem Hrdinkou, byla uzavřena 
smlouva o dílo. 

- Obnova vodovodu: 

• Byla uzavřena smlouva na zemní práce s firmou Pištěk Jaroslav 

• Byla uzavřena smlouva o dílo na instalatérské práce s firmou Krampera Pavel 

• V současné době probíhá obnova vodovodu 
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Kontrolu usnesení z předešlých zasedání. 
 

6. Účetní obce navrhla schválit rozpočtové opatření č. 3/2021. Rozpočtové opatření je 
přílohou zápisu zasedání. 

Přítomní byli seznámeni se stavem účtu ke dni 06.05.2021 

- Česká spořitelna – běžný účet   9 049 085,55Kč 

- Česká spořitelna – fond – oprava vody      97 557,00Kč 

- ČNB                  2 293 045,- Kč 

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021. Rozpočtové 
opatření je přílohou zápisu zasedání. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Stavy účtů k datu 6.5.2021 

  

7. Dne 14. 4. 2021 bylo provedeno přezkoumání hospodaření Obce Smilkov za rok 2020. 
Starostka obce seznámila přítomné se závěry přezkoumání hospodaření. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. 

8.  
 

• Starostka obce předložila ke schválení účetní závěrku za rok 2020. Účetní závěrka 
se skládá z rozvahy, výsledovky (výkaz zisku a ztrát), přílohy. 

Návrh usnesení:  
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Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Smilkov za rok 2020 složenou 
z rozvahy, výsledovky (výkaz zisku a ztrát), přílohy. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 

• Závěrečný účet obce Smilkov za rok 2020 přednesla starostka obce podle výkazu 
pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31. 12. 2020 zpracovaného účetní obce. 
Přednesla znění jednotlivých paragrafů a položek, plnění rozpočtových příjmů a 
výdajů 

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov schválilo závěrečný účet obce Smilkov za rok 2020 bez 
výhrad. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

9. Zastupitelé projednali a poté schválili návrh paní starostky ohledně podání žádosti na 
Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemků ve Smilkově u bytovek. Jedná se 
o pozemky v k.ú. Smilkov, parcelní čísla: st.31, 56/1, 56/2, 53/4,53/3. 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Smilkov po projednání 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. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

10. Oprava místní komunikace do Radotínka 

Zastupitelstvo obce projednalo předloženou zadávací dokumentaci (Výzva k podání 
nabídek). Dále zastupitelstvo projednalo seznam firem pro obeslání a vyhlášení 
výběrového řízení v případě získání dotace na realizaci projektu z Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR na zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Smilkov - 
Oprava a odvodnění MK Radotínek“. 

• Bes, s.r.o, Benešov 

• SWIETELSKY stavební, s.r.o., Tábor 
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• Údržba silnic, s.r.o., Osečany 

• ZNAKON, a.s., Sousedivoce 

• Porr, a.s., Praha 10 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Smilkov po projednání schvaluje 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. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 
Starostka obce navrhla do výběrové komise na otvírání obálek se zaslanou nabídkou na 
zakázku malého rozsahu s názvem „Smilkov-Oprava a odvodnění MK Radotínek“ tyto 
členy: 
Ing. Zuzana Bukovská, Ing. Marta Baláčková,Zdeněk Poskočil a paní Olgu Marvanovou. 
 

 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Smilkov po projednání schvaluje 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. 
 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 
11. Příspěvek do Sociálního fondu Mikroregionu Voticko   

1) Zastupitelé projednali možnost částečného spolufinancování na nákladech 
projektové dokumentace cyklostezky Votickem.  
2)Celkové náklady jsou rozděleny následovně: 

- 3/5 z celkových nákladů uhradí Votice a Olbramovice 
- 2/5 z celkových nákladů uhradí formou příspěvku do Sociálního fondu ostatní 

obce MV. Výše příspěvku činí na jednoho obyvatele 25 Kč. 
 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Smilkov po projednání schvaluje uhrazení mimořádného 
investičního příspěvku DSO Mikrororegionu Voticko, IČ: 70567646 ve výši 25,- 
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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). 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

12. Obecné informace: 

- Bezpečnostní situace: 2,3,4/2021 
- Ceník poskytovaných služeb Mikroregionu Voticko na rok 2021 
- Zprávy z Kontrolního a Finančního výboru 
- čipování popelnic 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Informace: 
▪ Bezpečnostní situace 2,3,4/2021 
▪ Ceník poskytovaných služeb Mikroregionu Voticko na rok 2021 
▪ Zprávy z Kontrolního a Finančního výboru 
▪ čipování popelnic 

13. Diskuze:  

14. Ukončení zasedání 19:00 hodin. 

Zapisovatel:  
Eva Marešová:_________________________ 

 
 
 

Ověřovatelé: 
Ing. Zuzana Bukovská:_________________________ 
 
Ing. Marta Baláčková:_________________________ 
  
 
 

      ________________________________                           ____________________________ 
 starostka Hana Dohnalová                 místostarostka Eva Marešová 


