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 Zápis číslo: 5/2021 
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Smilkov konaného dne: 

1. 7. 2021 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Smilkov 

 
Přítomní zastupitelé: Dohnalová Hana 

Marešová Eva 
Bubník Pavel  

                                       Poskočil Zdeněk 
Pavel Fulín Ing.    
 

Nepřítomní zastupitelé:  Bukovská Zuzana Ing., Baláčková Marta Ing. 
Účast občanů: 1 
 
Ověřovatelé zápisu: Fulín Pavel Ing., Bubník Pavel 

 
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. 4/2021 
7. Pakt starostů a primátorů pro klima a energii - vstup 
8. Oprava komunikace do Radotína – výběrové řízení 
9. Obchvat obce Miličín  
10. Objízdná trasa – modernizace vlakové trati 
11. Stavení úpravy bytové jednotky na čp.58 
12. Příspěvek na postižené oblasti tornádem 
13. Obecné informace 
14. Diskuse 
15. 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 14. 06. 2021 do 01. 07. 2021, 
současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.  
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) 
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konstatovala, že přítomno je 5 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. 5/2021. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

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

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Fulína a Pavla Bubníka. 

Pro: 5 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 v roce 2021. 
Oprava bytu: 

• Samostatný bod 
- Obnova vodovodu:  

• Obnova části vodovodu byla dokončena a předána dne: 
Firma Krampera Pavel 28.5.2021  
Firma Pištěk Jaroslav 7.6.2021 

• Byla zaslaná žádost o dotaci na Krajský úřad z Fondu obnovy venkova pod 
číslem RV/VEI/045326/2021“. 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
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Kontrolu usnesení z předešlých zasedání. 
 

6. Účetní obce navrhla schválit rozpočtové opatření č. 4/2021. Rozpočtové opatření je 
přílohou zápisu zasedání. 

Přítomní byli seznámeni se stavem účtu ke dni 01.07.2021 

- Česká spořitelna – běžný účet   9 069 777,92Kč 

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

- ČNB                  2 304 824,20 Kč 

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021. Rozpočtové 
opatření je přílohou zápisu zasedání. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Stavy účtů k datu 1.7.2021 

  
7. Starostka sdělila přítomným zastupitelům, že Mikroregion Votice na své schůzi 

projednalo možnost se účastnit v iniciativě Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou 
energii a klima. Zintenzivní se opatření pro spravedlivější a klimaticky neutrální Evropu a 
plnění společného akčního plánu pro udržitelné zdroje energie a boj proti změně klimatu. 
 

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov po projednání schvaluje účast v iniciativě „Pakt 
starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima“. Zároveň pověřuje 
starostku Hanu Dohnalovou k podpisu formuláře o přistoupení. 

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1 

Byl přijat. 
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8. Oprava místní komunikace do Radotínka 

Starostka informovala zastupitele o tom, že obec získala dotaci na projekt s názvem 
„Smilkov - Oprava a odvodnění MK Radotínek“ a nechala hlasovat o přijetí dotace z 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Smilkov po projednání schvaluje 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“.  

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 

Zastupitelstvo obce projednalo předloženou zprávu Výběrové komise na opravu 
komunikace do Radotína. Svou nabídku na realizaci projektu s názvem „Smilkov - 
Oprava a odvodnění MK Radotínek“ zaslaly následující firmy: 

• BES, s.r.o, Benešov 

• Údržba silnic, s.r.o., Osečany 

• ZNAKON, a.s., Sousedivoce 

• Porr, a.s., Praha 10 
 

Dle zprávy Výběrové komise nejlevnější nabídku zaslala firma BES, s.r.o., Benešov 
s nabídkovou cenou 2 086 359,40 Kč vč. DPH.  

 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Smilkov na základě zprávy Výběrové komise schvaluje po 
projednání 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.  

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 
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 Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy o dílo s firmou BES, s.r.o., Benešov 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje 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. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

Starostka navrhla jako technický odborný dozor na stavební práce s názvem „Smilkov-
Oprava a odvodnění MK Radotínek“ pana Josefa Budila, Votice. 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje odborný dozor na stavební práce s názvem 
„Smilkov-Oprava a odvodnění MK Radotínek“ pana Josefa Budila, Votice 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 
9. Obchvat obce Miličín 

V průběhu měsíce květen byla starostka pozvána na jednání na obecní úřad do Miličína 
ohledně nového záměru Ředitelství silnic a dálnic ČR: Obchvat obce Miličín. Schůzky se 
zúčastnili zástupci obcí Červený Újezd, Miličín, Smilkov přes jejichž území by měly být 
tyto trasy vedeny. Dále se schůzky zúčastnili zástupci ŘSD a zástupci firmy 
zpracovávající projekt.  Na schůzce byly prezentované tři varianty obchvatu. Z těchto tři 
variant byla všemi zúčastněnými vybrána varianta číslo dvě, která vede z Oldřichovce – 
Bábin kout – vrh Kalvárie – okolo lomu a vyúsťuje za Miličínem v prostoru zvaném 
Hekenka (trasa okolo Kalvarie by měla být vedena tunelem s vyústěním na most). Tato 
varianta již nezasahuje do katastrálního území Smilkov.  
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

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. 
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10. Informace o objízdné trase z důvodu uzavření železničního přejezdu Jiříkovec 

Od 1.7.2021 do 31.10.2022 bude vedena přes obec Smilkov objízdná trasa z Radíče-
Ješetic-Smilkov–Heřmaničky–Čišťovice–Jiříkovec a zpět. Důvodem uzavírky je 
vybudování nového přemostění železnice u obce Jiříkovec.  

Správa železnic koná dne 17.7.2021 od 10.00 – do 17:00  Den otevřených dveří „Tunel 
Mezno“. Bližší informace budou zveřejněny na stránkách obce. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Informace o objízdné trase z důvodu uzavření železničního přejezdu Jiříkovec. 
 

 

11. Starostka informovala zastupitele o získání finančních prostředků z Ministerstva financí 
ČR z programu „Podpora obnovy a rozvoje komunální infrastruktury“ (občanská 
vybavenost), z podprogramu č. 298228 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje získání dotace na realizaci projektu 
registračního čísla VPS-223-3-2021-00039 s názvem „Smilkov-stavební úpravy bytové 
jednotky“.  

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 

12. Starostka předložila návrh přispět na postižená místa zasažená tornádem v oblasti jižní 
Moravy částkou 20.000 Kč prostřednictvím Sdružením místních samospráv, z.s..  

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje 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. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 
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13. Obecné informace: 

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

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

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

 

14. Diskuze:  

15. Ukončení zasedání 19:00 hodin. 

Zapisovatel:  
Eva Marešová:_________________________ 

 
 
 

Ověřovatelé: 
Ing. Pavel Fulín:_________________________ 
 
Pavel Bubník:_________________________ 
  
 
 

      ________________________________                           ____________________________ 
 starostka Hana Dohnalová                 místostarostka Eva Marešová 


