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 Zápis číslo: 7/2021 
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Smilkov konaného dne: 

4. 11.2021 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Smilkov 

 
Přítomní zastupitelé: Dohnalová Hana 

Marešová Eva 
Fulín Pavel Ing. 
Bubník Pavel 
Baláčková Marta Ing. 

                                       Poskočil Zdeněk 
Bukovská Zuzana Ing.    
 

Nepřítomní zastupitelé:  
Účast občanů: 5 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Zuzana Bukovská, Ing. Pavel Fulín, 

 
Zapsala: Eva Marešová 

Program: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu zasedání  
3. Schválení ověřovatelů zápisu  
4. Určení zapisovatele  
5. Kontrola předchozích usnesení 
6. Rozpočtové opatření 6_2021 
7. Schválení poskytnutí dotace Středočeský kraj 
8. Schválení odpadové vyhlášky na rok 2022 
9. Projednání a schválení obchozí trasy – rekonstrukce mostku ve Smilkově 
10. Projednání žádosti o koupi pozemku 
11. Obecné informace 
12. Diskuse  
13. 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 28. 10. 2021 do 4. 11. 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 7 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. 7/2021. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

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

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Zuzanu Bukovskou a Ing. Pavla 
Fulína. 

Pro: 7 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 předešlých usnesení 

ze zasedání obce v roce 2021. 
Oprava bytu: 

• Probíhají stavební práce 
Oprava komunikace do Radotína 

• Práce na opravě byly ukončeny  
Sociální příspěvek ORP 

• neinvestiční příspěvek Účtu sociálních služeb ORP Votice na rok 2022 ve výši 
35 Kč na jednoho obyvatele obce byl odeslán 

Inventury 2021 

• inventury probíhají 
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Kontrolu usnesení z předešlých zasedání. 
 

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

Přítomní byli seznámeni se stavem účtu ke dni 04.11.2021 

• Česká spořitelna – běžný účet     7 588 906,00Kč 

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

• ČNB                     2 406 530,41Kč 

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021. Rozpočtové 
opatření je přílohou zápisu zasedání. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Stavy účtů k datu 4.11.2021 

  
7. Starostka obce předložila zastupitelům rozhodnutí zastupitelstva Středočeského kraje o 

poskytnutí dotace na rozvoj obcí do 2.000 obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu obnovy venkova. Výše poskytnuté dotace činí 267.000 Kč a bude 
poskytnuta prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. Zastupitelstvo projednalo uzavření 
veřejnoprávní smlouvy a přijetí poskytnutí dotace. 
 

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov po projednání schvaluje přijetí dotace 267.000 Kč 

z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace.  

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 
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8. Obecně závazná vyhláška 

Starostka obce předložila ke schválení obecně závaznou vyhlášku obce Smilkov č. 
1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. 
 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Smilkov 
č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 
9. Obchozí trasa – oprava mostku 

Starostka obce předložila zastupitelům nabídky tří firem na odvodnění, vyrovnání 
terénu, uložení obrubníků, strojní položení živičného povrchu, odstranění náletových 
dřevin a terénní úpravy místní komunikace parc. č. 1137 v k.ú. Smilkov. Tato 
komunikace bude sloužit jako obchozí trasa při plánované demolici mostku v roce 
2022. Mostek je umístěn mezi rybníky Příkop a Mlýnský.  

• ÚDRŽBA SILNIC,s.r.o. – 464.476 Kč  

• Marcela Soukupová, oprava a údržba komunikací Dobříš- 524 002,60 Kč 

• PORR a.s., Praha – 513 409,05 Kč 

• Nabídkové ceny jsou včetně DPH 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vybudování obchozí trasy a na základě 
nejnižší cenové nabídky schvaluje provedení prací firmou Údržba Silnic, s.r.o.. 
Zastupitelstvo pověřuje starostku podepsáním smlouvy o dílo. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 
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10. Žádost o koupi pozemku 

Paní OXXXa KXXXá žádá o odkoupení pozemku parc.č. 213/2 v k.ú. Kouty u Smilkova.   

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 
213/2 v k.ú. Kouty u Smilkova o výměře 134 m2.  

Pro: 0 Proti: 7 Zdržel se: 0 

Nebyl přijat. 

11. Obecné informace: 

• Bezpečnostní situace: 9,10/2021 

• Informace ohledně obecního znaku 

• Informace ohledně vodárenské soustavy podél dálnice D3 

• Seminář – povinností obcí s novým zákonem o odpadech 

• Občanům byl doručen anketní lístek na DČOV – výsledky ankety jsou 
předloženy zastupitelstvu obce 

• Termíny akcí:  
Vánoční zdobení 24.11.2021 
Rozsvěcení stromečku 27.11.2021 
Setkání seniorů Zrušení z důvodu zhoršení epidemiologické situace.      

Náhradní termín v jarních či letních termínech.        
 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

• Bezpečnostní situace: 9,10/2021 

• Informace ohledně obecního znaku 

• Informace ohledně vodárenské soustavy podél dálnice D3 

• Seminář – povinností obcí s novým zákonem o odpadech 

• Termíny akcí:  
Vánoční zdobení   24.11.2021 
Rozsvěcení stromečku  27.11.2021 
Setkání seniorů   Akce zrušena z důvodu zhoršení epidemiologické 
situace. Náhradní termín v jarních či letních termínech.        
 

 

12. Diskuze:  

Na veřejném zasedání vystoupil páter Martin Vlček spravující kostel v Arnoštovicích 
s informacemi o přípravách na opravu střechy kostela.  Seznámil přítomné s tím, že je 
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v současné době vyhotovený projekt v částce 114 950 Kč vyhotovený Ing. Miroslavem 
Fuchsou. Obecní zastupitelstvo na veřejném zasedání 6/2020 schválilo, že po 
předložení faktury na opravu střechy kostela Šimona a Judy v Arnoštovicích sepíše 
veřejnoprávní smlouvu ve výš 5O.OOO Kč. Po podepsání smlouvy na opravu střechy 
budou tyto finanční prostředky poukázány na účet Římskokatolické církve. 

13. Ukončení zasedání 19:10 hodin. 

Zapisovatel:  
Eva Marešová:_________________________ 

 
 
 

Ověřovatelé: 
Ing. Zuzana Bukovská:_________________________ 
 
Ing. Pavel Fulín:_________________________ 
  
 
 

      ________________________________                           ____________________________ 
 starostka Hana Dohnalová                 místostarostka Eva Marešová 


