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Výsledky projednání 5/2021 

z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Smilkov konaného dne: 
1. 7. 2021 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Smilkov 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

➢ program zasedání č. 5/2021; 

➢ schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Fulína a Pavla Bubníka; 

➢ rozpočtové opatření č. 4/2021. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu zasedání; 

➢ účast v iniciativě „Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima“. Zároveň pověřuje 
starostku Hanu Dohnalovou k podpisu formuláře o přistoupení; 

➢ získání dotace na realizaci projektu z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky z programu 
Podpora obnova místních komunikací - 117D8210A na zakázku malého rozsahu, na stavební práce 
s názvem „Smilkov-Oprava a odvodnění MK Radotínek“; 
 

➢ na základě zprávy Výběrové komise výběr firmy na realizaci zakázky malého rozsahu, na stavební 
práce s názvem „Smilkov-Oprava a odvodnění MK Radotínek“ a to firmu BES,s.r.o., Sukova 625, 
Benešov, IČ: 437 92 553 s nabídkovou cenou  2 086 359,40 Kč vč. DPH; 
 

➢ návrh smlouvy o Dílo na stavební práce s názvem „Smilkov-Oprava a odvodnění MK Radotínek“ s 
firmou BES, s.r.o., Benešov s cenou 2 086 359,40 Kč vč. DPH. Pověřuje jejím podepsáním starostku 
obce Hanu Dohnalovou; 

 
➢ odborný dozor na stavební práce s názvem „Smilkov-Oprava a odvodnění MK Radotínek“ pana 

Josefa Budila, Votice; 
 
➢ získání dotace na realizaci projektu registračního čísla VPS-223-3-2021-00039 s názvem „Smilkov-

stavební úpravy bytové jednotky“; 
 
➢ jednorázový příspěvek ve výši 20.000 Kč na postižená místa tornádem v oblasti jižní Moravy 

prostřednictvím uzavřené darovací smlouvy Sdružením místních samospráv, z.s.. a obcí Smilkov. 
Starostku obce pověřuje jejím podepsáním; 
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

➢ zapisovatele zápisu Evu Marešovou; 

➢ kontrolu usnesení z předešlých zasedání; 

➢ stavy účtů k datu 6.5.2021; 

➢ informace ohledně jednání o navrhovaných třech variantách obchvatu obce Miličín. Po jednání se 
zástupci obcí Miličín, Červený Újezd a Smilkov byla podpořena varianta číslo dvě; 

➢ informace o objízdné trase z důvodu uzavření železničního přejezdu Jiříkovec; 
➢ obecné informace: 

o Bezpečnostní situace: 5/2021 
o Plánovaná oprava mostu v roce 2022 – řešení obchozí trasy 
o Informace o vodním díle podél dálnice „D3“ (náhradní zdroj vody)   

 

 

 
Zapisovatel:  

Eva Marešová:_________________________ 
 

 
 
 
Ověřovatelé: 

Ing. Pavel Fulín:__________________            Pavel Bubník:__________________________ 

 
 

 
      ________________________________                           ____________________________ 
 starostka Hana Dohnalová                 místostarostka Eva Marešová 


