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Výsledky projednání 3/2022 

z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Smilkov konaného dne: 
23. 6. 2022 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Smilkov 

 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje: 

➢ program zasedání č. 3/2022; 
➢ ověřovatele zápisu Zdeňka Poskočila a Ing. Zuzanu Bukovskou; 
➢ rozpočtové opatření č. 3/2022. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu zasedání; 
➢ schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-

12-6030089/VB/001, v k.ú. Kouty parc. č. 810 a 1154/1 mezi obcí Smilkov a ČEZ Distribuce, a.s. a 
pověřuje starostku jejím podepsáním. 

➢ smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene na pozemku v k.ú. Kouty parc.č. 
1143/8 mezi obcí Smilkov a Olife ENergy Net, a.s. a pověřuje starostku jejím podepsáním. 

➢ účetní závěrku obce Smilkov za rok 2021 složenou z rozvahy, výsledovky (výkaz zisku a ztrát), 
přílohy. 

➢ závěrečný účet obce Smilkov za rok 2021 bez výhrad; 

➢ příspěvek na I. etapu rekonstrukce střechy kostela Šimona a Judy v Arnoštovicích, ve výši 100.000 

Kč. Po podepsání smlouvy a doložení faktur vynaložených na opravu střechy budou tyto finanční 

prostředky poukázány na účet   Římskokatolické církve. Podepsáním smlouvy zastupitelstvo 

pověřuje starostku obce; 

➢ pořízení změny č. 4 územního plánu obce Smilkov, pořizovatelem změny bude obec Smilkov a 

vzniklé náklady s pořízením ponese Ing. David Lukeš; 

➢ předložené žádosti o pořízení změny č. 4 územního plánu obce Smilkov: 

• Ing. David Lukeš žádá o změnu v rozsahu umožnění výstavby objektu pro zemědělství – 
sklad sena a včelína na p.p.č. 346/1 v k.ú. Smilkov. 

• Obec Smilkov žádá o změnu funkčního využití p.p.č. 53/3, 53/4, 56/1, 31, 56/2 na plochu 
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – veřejná zeleň. 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

➢ zapisovatele zápisu Evu Marešovou; 
➢ kontrolu usnesení z předešlých zasedání; 
➢ stavy účtů k datu 23.06.2022; 
➢ Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021; 
➢ Operační program životního prostředí 2021 – 2027 – možnosti čerpání dotace; 
➢ Obecné informace: 

Bezpečnostní situace 4,5/2022 
Informace DČOV 
Obec Smilkov poskytne zdravotní materiál ve výši 10.000 Kč státu Ukrajina 
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Zastupitelstvo ukládá: 

➢ předložit návrh obsahu změny č. 4 včetně stanoviska krajského úřadu dle ust. § 55a stavebního 
zákona zastupitelstvu ke schválení vč. zkráceného postupu pořízení této změny.  

 

 
Zapisovatel:  

Eva Marešová:_________________________ 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 

Ing. Zuzana Bukovská:__________________           Zdeněk Poskočil:__________________________ 

 
 
 

 
 
      ________________________________                           ____________________________ 
 starostka Hana Dohnalová                 místostarostka Eva Marešová 


