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Výsledky projednání 8/2021 

z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Smilkov konaného dne: 
17. 12.2021 od 17.00 v zasedací místnosti OÚ Smilkov 

 

 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje: 

➢ program zasedání č. 8/2021; 

➢ ověřovatele zápisu Pavel Bubník a Zdeněk Poskočil; 

➢ rozpočtové opatření č. 7/2021. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu zasedání; 

➢ změny v návrhu rozpočtu na rok 2022: 
- 2292 pol. 5329 navýšení o 4 335 Kč z důvodu navýšení příspěvku BENE-BUS. 
- 3639 pol. 5329 navýšení o 11.045 Kč – příspěvek Mikroregionu Voticko + sociální oblast 
- 3612 pol. 5171 snížení o 15 380 Kč navýšení příspěvku BENE-BUS + Mikroregion Voticko 

➢ po úpravách rozpočet obce Smilkov pro rok 2022. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný, 
zastupitelstvo schvaluje jako závazný ukazatel rozpočtu paragrafové znění. Dále schvaluje, že 
mzdové náklady za prosinec 2021 budou rozpočtovým výdajem roku 2022; 

➢ poskytnutí neinvestičního příspěvku Dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Voticko na rok 2022: 
- Členský příspěvek Mikroregionu na občana 60 Kč/obyvatele 
- Členský příspěvek na MAS 40 Kč/obyvatele 

➢ návrh žádosti společnosti DSO BENE-BUS o navýšení příspěvku na rok 2022 z 245 Kč na obyvatele 
na 257 Kč na obyvatele; 

➢ vyhlásit záměr na pronájem bytu číslo 4 v budově obecního úřadu č.p. 58 a nájemné ve výši 56 
Kč/m2; 

➢ schvaluje poskytnutí dotace spolku ZO ČSV Heřmaničky ve výši 3.000 Kč na nákup léčiv pro ošetření 
včelstev a pověřuje uzavřením veřejnoprávní smlouvy starostku obce; 

➢ poskytnutí dotace spolku MS ŽĎÁR Smilkov ve výši 5.000 Kč na podporu činnosti a pověřuje 
uzavřením veřejnoprávní smlouvy starostku obce; 

➢ příspěvku na provoz organizace OCHRANA FAUNY ČR ve výši 2.000 Kč a pověřuje uzavřením 
darovací smlouvy starostku obce; 

➢ odvod příspěvku pro rok 2021 na fond oprav vodovodu ve výši 30 000,-Kč a to z důvodu vytvoření 
větší rezervy; 
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

➢ zapisovatele zápisu Evu Marešovou; 

➢ kontrolu usnesení z předešlých zasedání; 

➢ stavy účtů k datu 17.12.2021; 

➢ obecné informace: 
Bezpečnostní situace: 11/2021 
Projednání instalace měřiče rychlosti v osadě Kouty 
Bylo dokončeno zalesnění obecních lesů po kůrovcové kalamitě 

 

 
Zapisovatel:  

Eva Marešová:_________________________ 
 

 
 
 
Ověřovatelé: 

Pavel Bubník:__________________           Zdeněk Poskočil:__________________________ 

 
 

 
      ________________________________                           ____________________________ 
 starostka Hana Dohnalová                 místostarostka Eva Marešová 


