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 Zápis číslo: 1/2022 
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Smilkov konaného dne: 

21. 02.2022 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Smilkov 

 
Přítomní zastupitelé:  Dohnalová Hana 

Marešová Eva 
Fulín Pavel Ing. 

                                        Poskočil Zdeněk 
   Bubník Pavel 
   Bukovská Zuzana Ing.  

 
 

Omluveni zastupitelé: Baláčková Marta Ing. 
 
Účast občanů: 
 
Ověřovatelé zápisu: Poskočil Zdeněk, Bukovská Zuzana 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 1_2022 
7. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. 
8. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce, a.s. 
9. Schválení podání žádosti o dotaci na podporu jednotky SDH Smilkov 
10. Schválení podání žádosti o dotaci na opravu křížků 
11. Domovní čističky odpadních vod 
12. Schválení firmy na projektové práce pro DČOV 
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 
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souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 10. 02. 2022 do 21.02. 2022, 
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. 1/2022. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

3. Starostka obce navrhla jako ověřovatele zápisu Zuzanu Bukovskou Ing. a Zdeňka 
Poskočila. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Zuzanu Bukovskou Ing. 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. 
Pronájem bytu: 

• Na základě vyhlášeného záměru byl pronajmut byt č. 4 na čísle popisném 58 
ve Smilkově. 

Členské příspěvky: 

• Byly odvedeny členské příspěvky do Mikroregionu Voticko a příspěvek na 
veřejnou dopravu do BENE-BUSU. 

Veřejnoprávní a darovací smlouvy: 
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• Byly uzavřeny veřejnoprávní smlouvy s ZO ČSV Heřmaničky, MS „ŽĎÁR“  a 
darovací smlouva s Ochranou Fauny. 
 

Zaslané příspěvky: 

• Příspěvek na opravu kostela v Arnoštovicích 

• Příspěvek Moravě poničené tornádem 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Kontrolu usnesení z předešlých zasedání. 
 

6. Účetní obce navrhla schválit rozpočtové opatření č. 1/2022. Rozpočtové opatření je 
přílohou zápisu zasedání. 

Přítomní byli seznámeni se stavem účtu ke dni 21.02.2022 

- Česká spořitelna – běžný účet   8 099 865,28Kč 

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

- ČNB                 2 649 373,26Kč 

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022. Rozpočtové 
opatření je přílohou zápisu zasedání. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Stavy účtů k datu 21.02.2022 

  

7. Starostka obce předložila zastupitelům ke schválení smlouvu o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IP-12-6017391/1, Zechov, kNN pro parc. č. 552/1 mezi obcí 
Smilkov a ČEZ Distribuce, a.s.. 
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Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IP-12-6017391/1, Zechov, kNN pro parc. č. 552/1 mezi obcí Smilkov a 
ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostku jejím podepsáním. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Bylo přijato. 

 

8. Starostka obce předložila zastupitelům ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby: č. IV-12-
6028813/008, Kouty – KNN – PARC.ST. 14 mezi obcí Smilkov a ČEZ Distribuce, a.s.. 

 

Návrh usnesení:  
 
Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby na parc. č. 1181, 

1182 v k.ú. Kouty: č. IV-12-6028813/008, Kouty – KNN – PARC.ST. 14 mezi 

obcí Smilkov a ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostku jejím podepsáním. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

9. Dotace na podporu SDH Smilkov 

Starostka obce informovala zastupitele o podání žádosti do programu Středočeského 
fondu „Podpora akce schopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí v roce 
2022“. Žádost byla podaná v hodnotě 62.536 Kč, kdy dotace činí 80% z této částky. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Podání žádosti do programu Středočeského fondu „Podpora akce schopnosti 

jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí v roce 2022“. Žádost byla podaná 

v hodnotě 62.536 Kč, kdy dotace činí 80% z této částky. 

10. Dotace na opravu drobných sakrálních staveb -křížků 

Starostka obce informovala zastupitele o podání žádosti do programu Ministerstva 
zemědělství „129660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro 2022“ na 
opravu drobných sakrálních staveb – křížků v počtu 4 kusy v celkové hodnotě 57.700 Kč. 
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Dotace činí 70 % z vynaložených nákladů.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Podání žádosti do programu Ministerstva zemědělství „129660 Údržba a obnova 

kulturních a venkovských prvků pro rok  2022“ na opravu drobných sakrálních 

staveb – křížků v počtu 4 kusy v celkové hodnotě 57. 700 Kč 

 

11. Na základě zhotovené studie na Odkanalizování splaškových vod obce Smilkov a jejich 
osad zastupitelé projednali nabízené varianty.  Po projednání zastupitelé obce dospěli 
k závěru, že ekonomicky nejvýhodnější způsob likvidace splaškových vod je 
individuálními čistírnami odpadních vod. Dle studie, tímto způsobem bude řešen 
Smilkov i všechny osady.  

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje variantu vybudování DČOV ve Smilkově a všech 
osadách a zároveň pověřuje starostku, aby v této věci komunikovala s dotčenými 
úřady. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Bylo přijato. 

Starostka obce předložila zastupitelům seznam a nabídku ceny oslovených firem na 
zpracování projektové dokumentace na soustavu DČOV v obci Smilkov. 

- Pecival Engineering, s.r.o (cenová nabídka:  393.000 Kč) 
- TopolWATER, s.r.o. (cenová nabídka:   301.200 Kč) 
- Vodní Projekty, s.r.o. (cenová nabídka:  259.000 Kč) 

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje vyhotovení projektové dokumentace soustavy 
DČOV   firmou Vodní Projekty, s.r.o. a to na základě nejvýhodnější cenové nabídky 
s navrženou cenou 259.000Kč. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Bylo přijato. 
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12. Obecné informace: 

- Bezpečnostní situace:12/2021, 1/2022 
- Ze setkání starostů 

 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

• Bezpečnostní situace:12/2021, 1/2022 

• Ze setkání starostů 

13. Diskuze:  

14. Ukončení zasedání 19:30 hodin. 

Zapisovatel:  
Eva Marešová:_________________________ 

 
 
 

Ověřovatelé: 
Ing. Bukovská Zuzka:_________________________ 

 
 

Poskočil Zdeněk:_________________________ 
  
 
 

      ________________________________                           ____________________________ 
 starostka Hana Dohnalová                 místostarostka Eva Marešová 


