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 Zápis číslo: 8/2021 
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Smilkov konaného dne: 

17. 12.2021 od 17.00 v zasedací místnosti OÚ Smilkov 

 
Přítomní zastupitelé: Dohnalová Hana 

Marešová Eva 
Fulín Pavel Ing. 
Baláčková Marta Ing. 

                                       Poskočil Zdeněk 
   Bubník Pavel 

 
 

Omluveni zastupitelé: Ing. Zuzana Bukovská 
Účast občanů: 5 
 
Ověřovatelé zápisu: Poskočil Zdeněk, 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 7_2021 
7. Schválení návrhu rozpočtu obce Smilkov na rok 2022  
8. Schválení příspěvku na Mikroregion Voticko na rok 2022 
9. Schválení navýšení příspěvku BENE-BUS 
10. Schválení vyhlášení záměru na pronájem bytu na čp. 58 
11. Schválení žádostí na podporu spolků  
12. Schválení příspěvku na fond oprav vodovodu 30. 000,-Kč 
13. Obecné informace 
14. Diskuse  
15. Závěr 

Zápis jednání: 

1. Zasedání zahájila v 17.00 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 6. 12. 2021 do 17.12. 2021, 
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současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.  
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. 8/2021. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

3. Starostka obce navrhla jako ověřovatele zápisu Zdeňka Poskočila a Pavla Bubníka. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Pavla Bubníka 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: 

• Rekonstrukce bytu na čp. 58 jsou dokončeny, na účet obce byla přijata 
částka z Ministerstva financí ve výši 676.056 Kč. 

Odpadové hospodářství: 

• Průběžně jsou dočipovávány popelnice na směsný komunální odpad. 

• Byla schválena vyhláška o místním poplatku za směsný komunální odpad, 
která byla konzultována s Ministerstvem vnitra. 

Obchozí trasa: 

• Byly zahájeny práce na obchozí trase, zemní práce budou pokračovat podle 
počasí. 
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Kontrolu usnesení z předešlých zasedání. 
 

6. Účetní obce navrhla schválit rozpočtové opatření č. 7/2021. Rozpočtové opatření je 
přílohou zápisu zasedání. 

Přítomní byli seznámeni se stavem účtu ke dni 17.12.2021 

- Česká spořitelna – běžný účet   7 758 156,72Kč 

- Česká spořitelna – fond – oprava vody     127 557,72Kč 

- ČNB                    3 094 375,61Kč 

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021. Rozpočtové 
opatření je přílohou zápisu zasedání. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Stavy účtů k datu 17.12.2021 

  

7. Starostka obce požádala přítomné zastupitele o vyjádření k návrhu rozpočtu 
navrženém pro rok 2021 a jeho schválení. Návrh rozpočtu je přílohou zasedání, 
rozpočet je navržen jako vyrovnaný a jako závazný ukazatel rozpočtu je paragrafové 
znění. 

Starostka obce navrhuje, že mzdové náklady za prosinec 2021 budou rozpočtovým 
výdajem roku 2022. 

Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 29.11.2021 do 17.12.2021. 

Starostka podala návrh na změnu rozpočtu v paragrafu: 

-  2292 pol. 5329 navýšení o 4 335 Kč z důvodu navýšení příspěvku BENE-BUS. 
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- 3639 pol. 5329 navýšení o 11.045 Kč -  příspěvek Mikroregionu Voticko + 
sociální oblast 

- Paragraf 3612 pol. 5171 snížení o 15 380 Kč na BENE-BUS +Mikroregion Vot. 

 

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje 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 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Bylo přijato. 

 

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje 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. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Bylo přijato. 

 
 
 

8. Starostka obce předložila zastupitelům žádost od Mikroregionu Voticko na 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 
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Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje 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 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

9. Navýšení příspěvku-DSO BENE-BUS 

Starostka obce předložila návrh žádosti společnosti DSO BENE-BUS o navýšení 
příspěvku na rok 2022 z 245 Kč na obyvatele na 257 Kč na obyvatele. Důvodem 
navýšení je zavedení nových spojů.  

 

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje návrh žádosti společnosti DSO BENE-BUS o 
navýšení příspěvku na rok 2022 z 245 Kč na obyvatele na 257 Kč na obyvatele. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 

10. Zastupitelstvo obce projednalo vyhlášení záměru o pronájmu bytu č. 4 v budově 
obecního úřadu čp. 58 po celkové rekonstrukci a  výši nájemného v částce 56 Kč/m2. 

Návrh usnesení:  

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

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 
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11. Spolek ZO ČSV Heřmaničky se sídlem Heřmaničky č.p. 28, požádal obec Smilkov o 
dotaci určenou na nákup léčiva pro ošetření včelstev předpokládané náklady jsou 3.000 
Kč. 

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov 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. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Bylo přijato. 

MS ŽĎÁR Smilkov se sídlem Smilkov 46, požádal obec Smilkov o příspěvek na podporu 
činnosti. 

Návrh usnesení:  
 

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

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Bylo přijato. 

OCHRANA FAUNY ČR o.p.s. požádala obec Smilkov o finanční podporu na provoz 
organizace. 

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz organizace 
OCHRANA FAUNY ČR ve výši 2.000 Kč a pověřuje uzavřením darovací smlouvy 
starostku obce. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Bylo přijato. 

12. Starostka navrhla ke schválení odvod příspěvku pro rok 2021 na fond oprav vodovodu 
ve výši 30 000,-Kč a to z důvodu vytvoření větší rezervy na opravy vodovodu. 
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Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje odvod příspěvku pro rok 2021 na fond oprav 
vodovodu ve výši 30 000,- Kč a to z důvodu vytvoření větší rezervy. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Bylo přijato. 

 

13. Obecné informace: 

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

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

• Bezpečnostní situace: 11/2021 

• Projednání instalace měřiče rychlosti v osadě Kouty 

• Bylo dokončeno zalesnění obecních lesů po kůrovcové kalamitě 

14. Diskuze:  

15. Ukončení zasedání 18:10 hodin. 

Zapisovatel:  
Eva Marešová:_________________________ 

 
 
 

Ověřovatelé: 
Pavel Bubník:_________________________ 
 
Zdeněk Poskočil:_________________________ 
  
 
 

      ________________________________                           ____________________________ 
 starostka Hana Dohnalová                 místostarostka Eva Marešová 


