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 Zápis číslo: 6/2021 
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Smilkov konaného dne: 

9. 9.2021 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Smilkov 

 
Přítomní zastupitelé: Dohnalová Hana 

Marešová Eva 
Fulín Pavel Ing. 
Baláčková Marta Ing. 

                                       Poskočil Zdeněk 
Bukovská Zuzana Ing.    
 

Nepřítomní zastupitelé:  Bubník Pavel  
Účast občanů: 3 
 
Ověřovatelé zápisu: Poskočil Zdeněk, 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 5_2021 
7. Schválení poskytnutí neinvestičního příspěvku  
8. Schválení členů inventurní komise 
9. Zpráva z dílčí kontroly hospodaření obce  
10. Kouty – výměna elektrického vedení (ČEZ Distribuce, a.s.) 
11. Domovní čistírny vod – anketa pro občany 
12. Nové podmínky v odpadovém hospodářství 
13. Obecné informace 
14. Diskuse  
15. Závěr 

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 1. 9. 2021 do 9. 9. 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. 6/2021. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

3. Starostka obce navrhla jako ověřovatele zápisu Zdeňka Poskočila a Ing. Martu 
Baláčkovou. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Martu Baláčkovou a Zdeňka 
Poskočila. 

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 v roce 2021. 
Oprava bytu: 

• Byt je vyklizený a probíhají stavební práce 

• Ministerstvo financí vydalo Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace  

• Výše dotace činí 676.056 Kč spoluúčast obce je 75.000 Kč. 
Oprava komunikace do Radotína 

• Smlouva o dílo se zhotovitelem byla podepsaná 
• Práce na opravě byly zahájeny předpoklad ukončení prací 15.9.2021 
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Kontrolu usnesení z předešlých zasedání. 
 

6. Účetní obce navrhla schválit rozpočtové opatření č. 5/2021. Rozpočtové opatření je 
přílohou zápisu zasedání. 

Přítomní byli seznámeni se stavem účtu ke dni 09.09.2021 

- Česká spořitelna – běžný účet   9 576 609,17Kč 

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

- ČNB                    2 367 216,33Kč 

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021. Rozpočtové 
opatření je přílohou zápisu zasedání. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Stavy účtů k datu 9.9.2021 

  
7. Starostka obce předložila zastupitelům žádost od Mikroregionu Voticko na poskytnutí   

neinvestičního příspěvku Účtu sociální služeb ORP Votice na rok 2022 ve výši 35 Kč na 

jednoho obyvatele obce.  
 

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku 

Účtu sociálních služeb ORP Votice na rok 2022 ve výši 35 Kč na jednoho 

obyvatele obce.  

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 
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8. Inventury 2021 

Starostka obce předložila ke schválení návrh složení inventarizační komise.  

• předseda inventarizační komise:  
- Zuzana Bukovská 

• členové inventarizační komise: 
- Pavel Bubník 
- Pavel Fulín 
- Zdeněk Poskočil 
- Marta Baláčková 
- Eva Marešová 

Inventarizace bude provedena podle směrnice pro provedení inventarizace schválené 
dne 11. 6. 2012 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje navržené členy inventarizační komise. Inventarizace 
bude provedena podle směrnice pro provedení inventarizace schválené dne 
11.6.2012. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 
9. Dílčí kontrola hospodaření obce 

01.9.2021 bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření Obce Smilkov za období 
1.1.2021 – 30.6.2021. Starostka obce seznámila přítomné se závěry přezkoumání 
hospodaření, kde nebyly nalezené chyby a nedostatky. Zápis byl zastupitelům 
předložen. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Závěr dílčího přezkoumání hospodaření obce za období 1.1.2021 - 30.6.2021, kde 
nebyly nalezené chyby a nedostatky. 

 

10. Kouty – výměna elektrického vedení  

ČEZ Distribuce, a.s. písemně informovala obec o plánované rekonstrukci distribuční sítě 
NN v osadě Kouty – výměna nadzemního elektrického vedení za kabelové. 
Rekonstrukce je plánována v průběhu roku 21025. Obec Smilkov bude jednat o 
možnosti uložení kabelu pro veřejné osvětlení, které bude nutno zrekonstruovat. Na 
rekonstrukci veřejného osvětlení bude vypracována projektová dokumentace. 
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Informace o plánované rekonstrukci distribuční sítě NN v osadě Kouty – výměna 
nadzemního elektrického vedení za kabelové. 
 

 

11. Domovní čistírna vod – anketa pro občany 

Zastupitelstvo obce vypracovalo anketu pro majitele nemovitostí s trvalým pobytem. 
Touto formou chce zastupitelstvo požádat občany o vyjádření, zda mají zájem o 
domovní čistírny odpadních vod. Více informací občané naleznou v anketním lístku, 
který bude zveřejněn na stránkách obce. Anketní lístek bude doručen do poštovní 
schránky, taktéž bude k vyzvednutí na OÚ v úředních hodinách. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Zpracovanou anketu ohledně domovních čistíren odpadních vod. 
 

 

12. Nové odpadové hospodářství 

Starostka seznámila přítomné s povinností obce vydat novou odpadovou vyhlášku s 
účinností od 1.1.2022 v souladu se zákony č. 541, 542 a 543/2020 Sb. Zastupitelstvo 
obce v současné době tuto vyhlášku připravuje v součinnosti s Ministerstvem vnitra. 

V této vyhlášce bude zohledněno zpoplatnění vyprodukovaného množství komunální 
odpadu na poplatníka. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Informace o přípravě vydání nové odpadové vyhlášky s účinností od 1.1.2022 
 

13. Obecné informace: 

- Bezpečnostní situace: 6,7,8/2021 
- Proběhlo jednání ohledně získání dotace na těžbu kůrovcového dřeva + 

zalesnění 
- Cyklostezka Votice – Olbramovice: Mikroregion Votice schválil přijetí dotace 

na její realizaci ve výši cca 33 661 616 Kč se spoluúčastí 3 740 180 Kč ze 
STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY.  

- Přerušení dodávky el. energie v osadě Oldřichovec ve dne 30.9.2021 od 8:00 
do 15:00 
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- Termíny akcí:  
Vánoční zdobení 24.11.2021 
Nasvícení stromečku 27.11.2021 
Setkání seniorů 12.12.2021    

 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

• Bezpečnostní situace: 6,7,8/2021 

• Proběhlo jednání ohledně získání dotace na těžbu kůrovcového dřeva + 
zalesnění 

• Cyklostezka Votice – Olbramovice: Mikroregion Votice schválil přijetí dotace na 
její realizaci ve výši cca 33 661 616 Kč se spoluúčastí 3 740 180 Kč ze STÁTNÍHO 
FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY.  

• Přerušení dodávky el. energie v osadě Oldřichovec ve dne 30.9.2021 od 8:00 
do 15:00 

• Termíny akcí:  
Vánoční zdobení 24.11.2021 
Nasvícení stromečku 27.11.2021 
Setkání seniorů 12.12.2021    

14. Diskuze:  

- Obyvatelé Líštěnce upozornili na posunutou čekárnu ze své základny, pan 
Járka přislíbil pomoc při usazení čekárny na původní místo.  Obec  nechá 
vyměnit rozbité čelní sklo. 

- Občané v Koutech se informovali, zda by nebylo možné přistavit sběrnou 
nádobu na kartonové nápoje, starostka přislíbila zajištění 
 

15. Ukončení zasedání 19:10 hodin. 

Zapisovatel:  
Eva Marešová:_________________________ 

 
 
 

Ověřovatelé: 
Zdeněk Poskočil:_________________________ 
 
Ing. Marta Baláčková:_________________________ 
  
 
 

      ________________________________                           ____________________________ 
 starostka Hana Dohnalová                 místostarostka Eva Marešová 


