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 Zápis číslo: 3/2022 

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

 
 

Přítomní zastupitelé: Dohnalová Hana 
Marešová Eva 
Baláčková Marta Ing. 

                                       Poskočil Zdeněk 
Bukovská Zuzana Ing.  
Fulín Pavel Ing. 
 

Nepřítomní zastupitelé:  Pavel Bubník  - omluven 
Účast občanů: 10 
 
Ověřovatelé zápisu: Bukovská Zuzana Ing., Poskočil Zdeněk 
Zapsala: Eva Marešová 

Program: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu zasedání  
3. Schválení ověřovatelů zápisu  
4. Určení zapisovatele  
5. Kontrola předchozích usnesení 
6. Rozpočtové opatření č. 3/2022 
7. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
8. Seznámení s výsledkem z kontroly přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 

Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2021 
9. Schválení příspěvku na opravu střechy kostela v Arnoštovicích Šimona a Judy 
10. Změna č. 4 územního plánu obce Smilkov 
11. Obecné informace  
12. Diskuse 
13. Ukončení programu 

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 16. 06. 2022 do 23. 06. 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 



 

2 
 

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. 3/2022. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

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

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Zuzanu Bukovskou 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 usnesení ze zasedání obce číslo 

2/2022. 
- Znak obce Smilkov: 

• Byly konzultovány připomínky k navrhovanému znaku obce Smilkov s 
heraldikem Zdeňkem Kubíkem od firmy ALERION, s.r.o. 

- DČOV 

• Probíhají přípravné práce k podání žádosti o dotaci na realizaci DČOV 
  

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Kontrolu usnesení z předešlých zasedání. 
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6. Účetní obce navrhla schválit rozpočtové opatření č. 3/2022. Rozpočtové opatření je 
přílohou zápisu zasedání. 

Přítomní byli seznámeni se stavem účtu ke dni 23.06.2022 

- Česká spořitelna – běžný účet   8 715 861,17Kč 

- Česká spořitelna – fond – oprava vody      127 557,00Kč 

- ČNB                  4 333 970,00Kč 

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022. Rozpočtové 
opatření je přílohou zápisu zasedání. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Stavy účtů k datu 23.6.2022 

  

7. Starostka obce předložila zastupitelům ke schválení 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.. 

 

Návrh usnesení:  
 
Zastupitelstvo obce Smilkov 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. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 
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Starostka obce předložila zastupitelům ke schválení 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. 

 

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje 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. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

8. Přezkoumání hospodaření obce Smilkov a schválení účetní uzávěrky a závěrečného účtu 
za rok 2021 

• Dne 26. 5. 2022 bylo provedeno přezkoumání hospodaření Obce Smilkov za 
rok 2021. Starostka obce seznámila přítomné se závěry přezkoumání 
hospodaření. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021. 

 
 

• Starostka obce předložila ke schválení účetní závěrku za rok 2021. Účetní 
závěrka se skládá z rozvahy, výsledovky (výkaz zisku a ztrát), přílohy. 
 

Návrh usnesení:  

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

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 

• Závěrečný účet obce Smilkov za rok 2021 přednesla starostka obce podle výkazu 
pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31. 12. 2021 zpracovaného účetní obce. 
Přednesla znění jednotlivých paragrafů a položek, plnění rozpočtových příjmů a 
výdajů. 
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Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov schválilo závěrečný účet obce Smilkov za rok 2021 bez 
výhrad. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 
9. Římskokatolická farnost požádala obec Smilkov o finanční příspěvek na dokončení         

I. etapy rekonstrukce střechy kostela Šimona a Judy v Arnoštovicích.  
 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje 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. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 

10. Změna č. 4 územního plánu obce Smilkov  

• Starostka obce předložila zastupitelům návrh na pořízení změny č. 4 územního 
plánu obce Smilkov. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení změny č. 4 územního plánu obce Smilkov, 
pořizovatelem změny bude obec Smilkov a vzniklé náklady s pořízením ponese Ing. 
David Lukeš. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 
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• Zastupitelstvu byly předloženy žádosti o pořízení změny č. 4 územního plánu 
obce Smilkov:  
1) 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. 
2) 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. 
 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje 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. 

 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 
 

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

   
 

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.  

 

11. Obecné informace: 

1. Bezpečnostní situace: 4,5/2022 
2. Informace DČOV 
3. Obec Smilkov poskytne zdravotní materiál ve výši 10.000 Kč státu Ukrajina. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

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

Ukrajina 

12. Diskuse:  

V rámci diskuse byly od některých přítomných hostů vzneseny námitky k postupu 
zastupitelstva obce při řešení likvidace odpadních vod. Hosté vyjádřili nespokojenost a 
nesouhlas s rozhodnutím zastupitelstva nebudovat ve Smilkově centrální ČOV. 
Zastupitelé souhlasili s tím, že technicky je vybudování centrální ČOV nejjednodušší. 
Argumentovali, ale zejména vypracovanou studií „Odkanalizování obce Smilkov a 
okolních osad“. Ze studie vyplývá, že vybudování kanalizace a centrální ČOV je 
z finančních důvodů pro obec nereálné, obec nesplňuje ani podmínky pro žádost o 
dotaci na vybudování centrální ČOV. Vlastní prostředky na vybudování kanalizace a 
centrální ČOV obec nemá a zastupitelé považují zadlužení obce v tak velké výši za velmi 
riskantní. 

Diskuse a zasedání bylo následně ukončeno. 

13. Ukončení zasedání 19:30 hodin. 

Zapisovatel:  
 

Eva Marešová:_________________________ 
 
 
 

Ověřovatelé: 
Ing. Zuzana Bukovská:_________________________ 
 
Zdeněk Poskočil:_________________________ 
  
 
 

      ________________________________                           ____________________________ 
 starostka Hana Dohnalová                 místostarostka Eva Marešová 
 
 
 
 
 
 
 


