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Bude Vás zajímat – investice do rozvoje obce

Obecní vodovod
     Byla dokončena obnova části vodovodního řádu v úseku od rybníka Pilník – 
Báňov, zde uvádíme přehled celkových nákladů:

Vodoinstalaterské práce – Krampera Mysletice 475 382 Kč
Strojní výkopové práce  -   Pištěk Smilkov 153 350 Kč
Ruční výkopové práce  -      Pištěk Smilkov   20 000 Kč
Nákup lomového prachu – ZAPA beton a.s.                    16 639 Kč
Dovoz lomového prachu  - Smilkov,a.s.                            19 541 Kč
Celkem                                                                         684 912 Kč

    Na obnovu obecního vodovodu byla podána žádost o dotaci na Středočeský kraj do
fondu rozvoje obnova venkova. Středočeský kraj z tohoto fondu poskytuje dotaci ve 
výši 1000 Kč  na 1 obyvatele, rozhodným obdobím je stav obyvatel k 1.1.2021, 
k tomuto datu  obec Smilkov měla 256 obyvatel. Dotační částka tak bude činnit 
256 000Kč.                                                         

 H.D.

Bytové hospodářství – oprava bytu č.4 v čp.58
     Oprava obecního bytu č.4 v čp. 58 probíhá podle stanoveného harmonogramu, 
jsou provedeny demoliční práce, odstraněno dřevěné obložení stropu a zdí, nové 
rozvody vody a odpadů, nová elektroinstalace. Nyní je nutno dokončit obklady, 
dlažby, topení, stropy a štukatérské práce, podlahy a vybílení.  
    Na stavební úpravy této bytové jednotky obec na základě podané žádosti získala 
dotaci od Ministerstva financí ve výši 676 056 Kč, povinné vlastní zdroje obce jsou 
ve výši 75 118 Kč. Celkové náklady na opravu jsou 751 174 Kč. 
    Jak jsme Vás již informovali v minulém HLÁSKU, na základě výběrového řízení 
opravu bytové jednotky provádí fa. Tomáš Hrdinka, Červený Újezd.
Po dokončení oprav obec vyhlásí záměr pronájmu. Uchazeči budou vybíráni podle 
schválených pravidel pro pronajímání bytů v majetku obce Smilkov, tato pravidla 
byla schválena zastupitelstvem 15.3.2021 usnesením 2/2021.

H.D.

Komunikace
      Nová komunikace do osady Radotín je již dokončena. O zakázku se ucházely ve 
výběrovém řízení čtyři firmy. Smlouva o dílo byla uzavřena se společností BES s.r.o, 
která zvítězila ve výběrovém řízení s nejnižší cenovou nabídkou 2 086 359 Kč včetně
DPH.  Spoluúčast na opravě komunikace ze strany obce činí 20% z vysoutěžené ceny
tj. 417 281 Kč,  získaná  dotace  od  Ministerstva  pro místní rozvoj  činí   80 % 
z vysoutěžené ceny  tj. 1 669 087 Kč.                                                                             

H.D.
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Lesní hospodářství
     Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství České republiky má vlastník lesa,
který musel po napadení stromů kůrovcem provést nahodilou těžbu jehličnatého 
dříví, možnost za vzniklou škodu získat finanční kompenzaci.                                      
Obec Smilkov tuto možnost využila a podala žádost o poskytnutí finanční 
kompenzace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2020. V roce 2020 na 
základě doložené faktury bylo vytěženo 133 m3 kůrovcového dřeva.       Ministerstvo
zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje – Odbor životního 
prostředí a zemědělství poskytuje dotaci na 1m3 vytěženého kůrovcového dřeva 383 
Kč. Celková výše kompenzace tak bude činit 50 939 Kč.
    Za těžbu kůrovcového dřeva vytěženého v roce 2021 bude možno požádat až 
v roce 2022, pokud MZe rozhodne finanční kompenzace vyhlásit.

Informace pro majitele lesů, kteří museli vytěžit kůrovcové dřevo.
     Termín uzávěrky pro podání žádosti je 15.10.2021. V případě dotazů se můžete 
obrátit na Obecní úřad. 
     Ministerstvo zemědělství také poskytuje dotace na zalesnění po těžbě 
kůrovcového dřeva a na oplocení. Tuto žádost v současné době obec Smilkov 
připravuje.                                                                                                    

H.D.

Dílčí kontrola hospodaření obce 
     Dne 01.9.2021 bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření Obce Smilkov za 
období 1.1.2021 – 30.6.2021 pracovníky Úřadu Středočeského kraje.
     Závěr dílčího přezkoumání hospodaření obce zněl, že nebyly nalezené chyby a 
nedostatky. 

P.F.
Stavy účtů k 1.9.2021
Česká spořitelna – běžný účet                                 9 576 609 Kč
Česká spořitelna – fond oprav - vodovod                   97 557 Kč
ČNB                                                                              2 367 216 Kč

H.D.
Upozornění
     Z důvodu nového systému svozu odpadů dle čipovaných nádob nebude firma 
COMPAG s.r.o od měsíce říjen odvážet pytle s odpadem umístěné vedle 
popelnic.                                                                                             

H.D.
                          
Odečet vody
     V průběhu září a říjnu bude probíhat odečet vody z obecních vodovodů.
Jak jsme již informovali, odečet vody bude provádět Pavel Bubník ml.

H.D.
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Změna způsobu platby za komunální odpad
     Podle nové odpadové legislativy dochází od ledna 2022 ke změně v rámci 
obecních systémů stanovení a vybírání poplatků za odpady. Proto bude zastupitelstvo 
obce na listopadovém zasedání projednávat novou vyhlášku, která bude měnit způsob
a výši platby za komunální odpad. 
    Obec má možnost stanovit místní poplatek za obecní systém odpadového 
hospodářství, který do značné míry odpovídá stávajícímu místnímu poplatku a 
nezohledňuje množství vyprodukovaného odpadu. 
    Druhou z možností, kterou budeme navrhovat, je poplatek za odkládání 
komunálního odpadu z nemovité věci. Předpokládáme, že bude motivačním prvkem 
k produkci co nejméně směsného odpadu. 
    Tato varianta umožňuje obci vybírat poplatek, který zohledňuje množství 
vyprodukovaného odpadu (kdo vyprodukuje méně odpadu, bude platit méně, a 
naopak). Základem poplatku je objem nádob a počet svozů každého poplatníka 
(fyzická osoba s bydlištěm v obci nebo vlastník nemovitosti), tyto údaje už 
společnost Compag (po očipování popelnic) za každého poplatníka obci předává. 
V případě schválení této varianty by bylo možné ukládat odpady pouze do popelnic, 
ne do pytlů vedle popelnic.
    Zákon stanovuje pouze maximální sazbu poplatku 1 Kč za litr, pokud je základem 
kapacita nádob. Jedná se o sazby maximální, obec samozřejmě může zvolit sazbu 
nižší. Ve Smilkově jsou v současné době reálné náklady cca 0,6 Kč za litr. 
     Obce u tohoto poplatku mohou zavést i tzv. minimální základ. V případě poplatku 
za kapacitu nádoby je to maximálně 60 litrů na osobu a měsíc. Stanovení 
minimálního základu dílčího poplatku má pak ten efekt, že do určitého množství 
odpadu nezáleží na tom, kolik kdo odpadu vyprodukuje, bude platit vždy stejně 
(paušální částku) a nad určité množství už funguje motivační prvek – každý platí nad 
rámec paušálu tolik, kolik odpadu vyprodukuje, resp. o kolik více kapacity nádob si 
objedná.
    Návrh vyhlášky musí obec ještě projednat s Ministerstvem vnitra, které vyhlášku 
také schvaluje. Pro stanovení konkrétní výše poplatku čekáme ještě na údaje od firmy
Compag za měsíc září, abychom měli co nejpřesnější reálné náklady. 
    Pokud se k navrhované vyhlášce potřebujete na cokoliv zeptat, určitě se na nás 
obraťte.

Z.B.
Odpadové hospodářství
 Do oběhu na tříděný odpad byly dány dva kontejnery na kov o objemu 1100 l. Jeden 
je umístěn ve Smilkově u bytovek, druhý v Koutech nad hasičárnou.
V Koutech byl také umístěn nový kontejner na nápojové kartony o objemu 240 l.       

H.D.
Smilkovské střelby
     V sobotu 4.9.2921 se, za krásného slunečného počasí, konal osmý ročník ve 
střelbách ze vzduchovky bez puškohledu, které uspořádali hasiči SDH Smilkov 
zároveň s oslavou 130 let založení sboru.
     Střílelo se 2x vstoje a vleže vždy po třech ranách. V případě potřeby se terče po 
dvou kolech měnily. Zúčastnilo se celkem 39 střelců ve třech kategoriích. 
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     V nejmladší kategorii do 15 let (12 střelců) se na 1. místě s nástřelem 73 bodů 
umístil Štěpán Hájek, Kouty, 2. místo - Radim Simůnek, Božkovice -  63 bodů,   3. 
místo -  Petr Šťovíček, Smilkov 61 bodů.               
    V kategorii ženy (12 střelkyň) se na 1. místě s nástřelem 96 bodů umístila Eva 
Marešová, Smilkov, 2. místo - Lenka Racíková , Smilkov -  93 bodů,    3. místo -  
Jana Míšková,  Smilkov -  83 bodů.
     V kategorii muži (13 střelců) se na 1.místě, s nástřelem rovných 100 bodů, umístil 
Pavel Bubník ml., 2.místo – Aleš Drhovský, Planá – 94 bodů, 3.místo – Libor 
Konvičný, Votice – 92 bodů.  
     Chtěl bych poděkovat pořadatelům a všem, kteří se na této akci podíleli, 
sponzorům KAVALIERGLASS, a.s, zajistila paní Eva Marešová, OU Smilkov, SDH 
Smilkov .

P.B.

Oslava 130.výročí založení SDH Smilkov
     V sobotu 4.9.2021 proběhla na hřišti, již 2x odložená, oslava výročí 130. let 
založení místního sboru dobrovolných hasičů Smilkov. Tentokrát nám již situace 
přála a počasí také vyšlo na výbornou. Celý den bylo nádherně a všichni přítomní si 
ho mohli užít. Dopoledne bylo vyhrazeno dětem. Na hřišti vznikly stanoviště s hrami 
a stoleček s malováním na obličej, který byl od samého začátku plně vytížen. Z her 
nejvíce děti zabavila džberová stříkačka. V tomto teplém dni jim vydržela atrakce až 
do večerních hodin. Děti si dopoledne užily výborně a některé vydržely až do večera. 
Po celý den měly, v tom horku, malinovku zdarma. Po obědě následovali střelby ze 
vzduchovek. Dostavilo se hodně střelců i fanoušků. Od 16 hodiny se rozvoněla na 
hřišti grilovaná kýta. Po vyhlášení výsledků byly, zástupcům místního Obecního 
úřadu a pozvaným delegacím z okolních sborů, předány upomínkové předměty. Poté 
již začala volná zábava. Z ozvučovací techniky se linula hudba, kterou si nejdříve 
k tanci navolily děti. Po setmění byla ještě, pro zbylé mladé hosty, promítnuta 
pohádka. Oslava pokračovala až do nočních hodin.    
      Tímto bych chtěl poděkovat všem za účast na oslavách. Dále všem sponzorům, 
kteří nám přispěli na upomínkové předměty. A velké díky i všem členům sboru,  kteří 
pomohli vlastními silami oslavu připravit a umožnili proběhnout celý den hladce.       

Z.P

Letní zábava ve Smilkově
     Po roční koronavirové pauze se mohli, dne 5.7.2021 ve večerních hodinách, díky 
zmírnění koronavirových opatření, opět obyvatelé Smilkova a přespolních osad setkat
a zabavit na tradiční akci, kterou pořádal Myslivecký spolek Žďár Smilkov a Obec 
Smilkov. I přes nepříznivé počasí, které na začátku postrašilo deštěm, se sešlo na 
místním hřišti značné množství lidí. O dobrou náladu se do pozdních nočních hodin 
postarala kapela Unigena.
                                                                                                                   P.F.
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Dětské odpoledne
     Tradiční dětské odpoledne se konalo 5. července na místním sportovišti, účast byla
opět velká. Nechyběla nafukovací skluzavka, disciplíny a spousta zábavy. I počasí se 
vydařilo. Za odvedené dovednosti byly děti odměněny párkem v rohlíku a točenou 
limonádou. Letošní příprava byla ve spolupráci s Myslivecký spolkem „ŽĎÁR“ 
Smilkov, tímto bychom jim chtěli poděkovat. 
                                                                                                                 E.M.

Obchvat obce Miličín 
     V průběhu měsíce května se paní starostka zúčastnila jednání na obecním úřadu 
v Miličíně týkajícího se nového záměru ŘSD ČR: Obchvat obce Miličín. Schůzky se 
zúčastnili zástupci dotčených obcí, Červený Újezd, Miličín,a Smilkov, přes jejichž 
území by měly být tyto trasy vedeny,  dále zástupci ŘSD a  firmy zpracovávající 
projekt. Na schůzce byly prezentované tři varianty obchvatu. Z těchto tři variant byla 
všemi zúčastněnými podpořena jako nejvhodnější 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. 
                                                                                                                  P.F.

Objízdná trasa přes Smilkov
     Z důvodu uzavření železničního přejezdu Jiříkovec, v době 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.
                                                                                                                  P.F.
Výměna nadzemního el.vedení v Koutech
     Obecní úřad byl informován o plánované rekonstrukci distribuční sítě NN v osadě 
Kouty – výměna nadzemního elektrického vedení za kabelové. Rekonstrukce je 
plánována v průběhu roku 2025. Obec Smilkov bude jednat o možnosti uložení 
kabelu pro veřejné osvětlení, které bude nutno zrekonstruovat  
                                                                                                                  P.F.

 Mobilní rozhlas -  nový informační systém
     Vážení spoluobčané, spustili jsme pro vás novou službu Mobilní Rozhlas, díky 
které s vámi nyní můžeme komunikovat moderně a efektivně. Občané, kteří se do 
Mobilního Rozhlasu zaregistrují, od nás budou dostávat důležité informace o dění v 
obci Smilkov, a to prostřednictvím SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace. Tento 
informační systém nahrazuje informační systém Moje obec.

Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu? 
·         poslech běžných hlášení rozhlasu přímo z mobilu
·         novinky z úřadu přímo do telefonu
·        zprávy na e-mailovou adresu
·         upozornění na krizové situace – výpadky energií, blížící se vichřice,   
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             dopravní uzavírky, atd. 
·         pozvánky na sportovní a kulturní akce
·         pozvánky na brigády dobrovolníků, kteří rádi v obci pomáhají
·         účast ve veřejných anketách
Registrace je zdarma. V registračním procesu si můžete nastavit, jaké informace vás 
zajímají. Vaše údaje budou v bezpečí v souladu s GDPR obecným nařízením o 
ochraně osobních údajů. 
 
Jak se zaregistrovat? 
1.       Přes webovou stránku 
2.       Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas  Stáhnout   
             pro iOS
3.       Vyplněním registračního letáku a předáním na úřad obce Smilkov
                                                                                                                E.M.

Cyklostezka Českou Sibiří
     Pro všechny příznivce cyklistiky, historie, železnice,  přírody,  sportu na čerstvém 
vzduchu,  tradic,  úcty k hodnotám předků atd. byl umístěn na stránky   zajímavý 
odkaz.  Poutavě zpracovaný spot nalezne po zadání odkazu do vyhledávače . 
                                                                                                                 P.F.

Termíny podzimních honů
     Myslivecký spolek „Žďár“ Smilkov – v těchto dnech budou v honitbě Smilkov na 
honebních pozemcích probíhat plánované lovy divoké zvěře
- hony na divoké kachny – 4.9, 18.9, 2.10.2021 
- hony na zvěř drobnou a černou – 23.10, 6.11, 20.11, 4.12, 18.12.2021
     Mimo tyto termíny může, dle aktuálního výskytu černé zvěře, proběhnout 
neplánovaná naháňka na zvěř černou.

 P.F.  

Murko
     Diabolka v páteři, smutek celé rodiny a nezodpovězené PROČ. To je bilance pro 
nás nepochopitelného incidentu, jenž postihl našeho Mourka. Nevím, co komu udělal,
kdo měl jaký důvod, netuším, jestli to byla nehoda nebo záměr. Stav kocourka byl 
natolik vážný, že nemohl ke zraněním přijít daleko od domova. Všichni obyvatele 
z blízkého okolí vědí, že patří k nám a tím, že zraní jeho, ublíží také nám. Není teď 
naší prioritou pátrat po pachateli. Veterinář nám dal naději a k té se teď upínáme.
     To, co se stalo, nás zasáhlo a bolí to, zároveň nám to připomíná, že život není 
jednoduchý. Smutek k životu patří stejně jako smích. 
     Věřila jsem, že všechno se dá řešit po dobrém. Že kdokoli bude mít problém 
související se mnou či naší rodinou, přijde a společně budeme moci hledat řešení. 
Jsem zklamaná z toho, že ne všichni jsou tak přímí a otevření jako já, že se najdou i 
tací, kteří raději řeší problémy, bez hledání kompromisu, tajně a bezohledně. 
     Možná si řeknete, že je to jen obyčejný kocour. Pro nás ne…... Jednoduše proto, 
že ho máme rádi
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E.K.
Návrat vodníka do Smilkova. 
     Povím vám příběh, který mě vyprávěl pan Jiří Musil ze Smilkova. Bylo to koncem
května roku 2021, sedím si u rybníka, v Nových Hradech, na rybách, už se začínalo 
šeřit, když zaslechnu nářek a pofňukávání. Podívám se tím směrem a opodál vidím 
sedět uplakaného zeleného mužíčka. Ptám se, co se Ti stalo? Ale povídá vodník, můj 
rybníček vypustili, a tak chodím a sháním jiný, ty menší jsou obsazené a do velkých 
se my nechce. Já bych o jednom věděl, není to tady, na jihu, ale asi o 100 km dál, ve 
středních Čechách. V tu chvíli si  Volšoveček, tak se vodník jmenuje, utřel slzy, oči se
mu rozsvítily, fajfka se sama rozbafala a povídá, kdy tam pojedeš? Zítra, tak jestli 
chceš, tak Tě tam svezu. Jak řekli tak se stalo. Od té doby sedí Volšoveček na pařezu 
u rybníka Mlýnský, sleduje klidnou hladinu, plovoucí kachny a lidi na procházce, tak 
mu neubližujte, ať mezi námi je co nejdéle.

 P.B.
Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima
     Pakt starostů a primátorů je iniciativou měst, obcí a Evropské komise, jejíž cílem 
je snížení emisí CO2 nejméně o 40 % do roku 2030 a zvýšení odolnosti vůči 
dopadům změny klimatu. Tohoto cíle je možné dosáhnout prostřednictvím úspor 
energie, zvyšování energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů, 
zejména v oblasti budov, dopravy a veřejného osvětlení a vhodných adaptačních 
opatření. 
     Obecní zastupitelstvo obce Smilkov se rozhodlo na svém červencovém zasedání 
společně s dalšími obcemi Mikroregionu Votice o zapojení do této iniciativy
     Přistoupením k Paktu obci vzniká povinnost zpracovat do dvou let tzv. Akční plán
pro udržitelnou energii a klima, který obsahuje výchozí emisní bilanci skleníkových 
plynů a plány konkrétních činností a opatření na její snížení, včetně dlouhodobé vize 
do roku 2030 a analýzu zranitelnosti obce vůči negativním dopadům změny klimatu a
návrh konkrétních činností a opatření na zvýšení její odolnosti.
     Tyto dokumenty zajistí pro všechny zúčastněné obce energetik Mikroregionu 
Votice.                                                                             P.F.

Občanské průkazy
     Dne 2. 8. 2021 nabývá účinnosti zákon č. 269/2021 Sb.o  občanských průkazech

8

https://www.covenantofmayors.eu/en/


Hlavní změny:
- Občanské průkazy budou obsahovat biometrické údaje, a to zobrazení   
   obličeje a otisky dvou prstů
- Platnost OP skončí uplynutím 45 dnů ode dne:
1) ohlášení změny místa trvalého pobytu,
2) uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství (pokud je údaj o 
    rodinném stavu uveden v OP)
3) úmrtí manžela nebo partnera (pokud je údaj o rodinném stavu uveden v OP)
4) nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství (pokud je údaj o 
    rodinném stavu uveden v OP)
5) nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení
- při ztrátě, odcizení, poškození nebo zadržení neplatného OP již nebude 
   vydáváno Potvrzení o občanském průkazu, při změně rodinného stavu se   
   bude stříhat jako dosud příslušný vyznačený roh v OP, ale nebude se již 
   vydávat Potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP, při změně trvalého 
   pobytu je postup stejný, nemění se (oddělit roh + vydání potvrzení o změně 
   místa TP)
- matriční úřady již nebudou přijímat oznámení o ztrátě, odcizení OP, ….
                                                                                      E.M.      
Výsledky projednání 6/2021 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva 
Smilkov konaného dne: 9.9.2021 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Smilkov

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- program zasedání č. 6/2021;
- ověřovatele zápisu Ing. Martu Baláčkovou a Zdeňka Poskočila;
- rozpočtové opatření č. 5/2021. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu  
  zasedání;
- poskytnutí neinvestičního příspěvku Účtu sociálních služeb ORP Votice na 
   rok 2022 ve výši 35 Kč na jednoho obyvatele obce;
- navržené členy inventarizační komise. Inventarizace bude provedena podle 
  směrnice pro provedení inventarizace schválené dne 11.6.2012;

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zapisovatele zápisu Evu Marešovou;
- kontrolu usnesení z předešlých zasedání;
- stavy účtů k datu 9.9.2021;
- závěr dílčího přezkoumání hospodaření obce za období 1.1.2021 - 30.6.2021,   
   kde nebyly nalezené chyby a nedostatky;
- informace o plánované rekonstrukci distribuční sítě NN v osadě Kouty – 
  výměna nadzemního elektrického vedení za kabelové;
- zpracovanou anketu ohledně domovních čistíren odpadních vod;
- informace o přípravě vydání nové odpadové vyhlášky s účinností od 1.1.2022
- obecné informace:
Bezpečnostní situace: 6,7,8/2021
Proběhlo jednání ohledně získání dotace na těžbu kůrovcového dřeva + zalesnění
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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   

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;

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;
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- informace o objízdné trase z důvodu uzavření železničního přejezdu Jiříkovec;
- 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)           

E.M
Veřejná prezentace Studie likvidace odpadních vod 
     Ve středu dne 21.7. od 17.hodin zaplnili občané obce Smilkov místnost v prvním 
patře budovy obecního úřadu, kde se konala veřejná prezentace Studie likvidace 
odpadních vod v obci Smilkov a okolních osadách. Studii prezentoval autor studie 
Ing. Jan Topol PhD. – TopolWater,s.r.o. . 
     Veřejnost byla seznámena se všemi navrhovanými variantami likvidace odpadních
vod, jak z hlediska možnosti technického provedení, tak z hlediska finanční 
náročnosti. V průběhu i po skončení prezentace byly zodpovídány dotazy přítomných
občanů. Se studií je možné se seznámit i nadále na webových stránkách obce.             

P.F.
Anketa pro občany
     Z posuzovaných variant Studie likvidace odpadních vod v obci Smilkov a 
okolních osadách, vypracovanou firmou TopolWater,s.r.o.,  vyplynula jako technicky 
a finančně nejdostupnější varianta řešení likvidace odpadních vod pomocí domácích 
čistíren odpadních vod.
     Zastupitelstvo obce zatím o konečném řešení nerozhodlo, ale na podzim tohoto 
roku je plánované MŽP vyhlášení nové dotační výzvy pro centrálně monitorované 
soustavy domácích čistíren odpadních vod. Podmínkou je účast min. 30 % trvale 
žijících obyvatel obce. 
    Pokud bychom se rozhodli o dotaci požádat a kompletně pak zajistit vybudování 
DČOV (včetně zemních prací) v některých částech obce, potřebujeme získat alespoň 
základní představu o tom, kolik občanů (trvale žijících) by mělo o vybudování 
DČOV u své nemovitosti zájem. Zapojení do projektu se pak řeší smlouvou 
s konkrétními podmínkami a zaplacením spoluúčasti (cca 20 tis. Kč). 
    Zastupitelstvo obce vypracovalo anketu pro majitele nemovitostí s trvalým 
pobytem. Touto formou chce zastupitelstvo požádat občany o vyjádření, zda mají či 
nemají zájem o vybudování domovní čistírny odpadních vod. 
Anketní lístek bude doručen do každé domácnosti společně s volebními lístky. 
Prosíme proto všechny občany (majitele nemovitostí) o vyplnění tohoto 
anketního lístku a zpětného doručení odpovědi do 25. října 2021 do schránky na 
obecním úřadě nebo zaslání e-mailem na adresu podatelna@smilkov.cz, do 
předmětu prosím uveďte Anketa.             

Z.B.  
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