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Výsledky projednání 5/2022 

z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Smilkov konaného dne: 
9. 12. 2022 od 18.15 v zasedací místnosti OÚ Smilkov 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje: 

➢ program zasedání č. 5/2022; 
➢ ověřovatele zápisu  Poskočil Zdeněk,  Volšanská Jana 
➢ rozpočtové opatření č. 6/2022. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu zasedání; 
➢ střednědobý výhled na rok 2023 až 2025; 
➢ schvaluje rozpočet obce Smilkov pro rok 2023. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný, zastupitelstvo 

schvaluje jako závazný ukazatel rozpočtu paragrafové znění. Dále schvaluje, že mzdové náklady za 
prosinec 2022 budou rozpočtovým výdajem roku 2023; 

➢ poskytnutí neinvestičního příspěvku Dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Voticko na rok 2023: 
1. Členský příspěvek Mikroregionu na občana 70 Kč/obyvatele;  
2. Příspěvek do Sociálního účtu ORP Votice 35 Kč/obyvatele; 

➢ návrh žádosti společnosti DSO BENE-BUS o navýšení příspěvku na rok 2023 z 257 Kč na obyvatele 
na 280 Kč na obyvatele (dopravní obslužnost 275 Kč, na provoz svazku 5 Kč); 

➢ vyhlášení záměru prodeje pozemku číslo st.83/2 v k.ú. Kouty u Smilkov za 250 Kč/m2; 
➢ uzavření smlouvy o výpůjčce mezi obcí Smilkov (půjčitel) a Krajskou správou a údržbou silnic 

Středočeského kraje (vypůjčitel) v předloženém znění. Předmětem smlouvy jsou pozemky parc. 
Číslo 42/2, 59/2, 1180 v obci Smilkov a k.ú. Smilkov, zapsaný na LV č. 10001 vedeném Katastrálním 
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Benešov. Části z uvedených pozemků 
budou dočasně zabrány v souvislosti s realizací stavby akce „III/12149 Smilkov, most ev. Č. 12149-
1“. Zastupitelstvo pověřuje starostku podepsáním této smlouvy; 

➢ uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku) 
mezi obcí Smilkov (vlastník pozemku) a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje 
(stavebník) v předloženém znění. Předmětem smlouvy jsou pozemky parc. číslo 42/2, 59/2 v obci 
Smilkov a k.ú. Smilkov, zapsaný na LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, 
Katastrálním pracovištěm Benešov. Uzavřením smlouvy se výslovně uděluje neodvolatelný souhlas 
s provedením stavby akce „III/12149 Smilkov, most ev. Č. 12149-1“ na uvedených pozemcích. 
Zastupitelstvo pověřuje starostku podepsáním této smlouvy; 

➢ 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 v roce 2023 a 
pověřuje uzavřením veřejnoprávní smlouvy starostku obce; 

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

➢ schvaluje aktualizovaný seznam jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Smilkov na rok 2022. 
Volek Lukáš – velitel 
Volek Jiří – hasič 
Kluz Jan – strojník 
Rokos David – strojník 
Bubník Pavel ml. – hasič 
Rokos Stanislav ml. – hasič 
Repetný Jan st. – hasič 
Poskočil Zdeněk ml.– velitel 
Čermoch Petr – hasič 
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
➢ zapisovatele zápisu Evu Marešovou; 
➢ kontrolu usnesení z předešlých zasedání; 
➢ stavy účtů k datu 9. 12. 2022; 
➢ Obecné informace: 

- Bezpečnostní situace: 10,11/2022 
- Platby a za směsný komunální odpad bude možné hradit v období od 1.2.2023 do 30.4.2023; 
- V rámci realizace stavby akce „III/12149 Smilkov, most ev. Č. 12149-1“ (opravy mostu) obec 

vymění část dešťové kanalizace pod čekárnou 
▪ (zpracovává se projektová dokumentace) 

- Navýšení příspěvku od 1.1.2023 na pořádání veřejných akcí – z 1.500 Kč na 2.000 Kč 
- Změna svozu komunálního odpadu na rok 2023: každý lichý týden ve čtvrtek 
- Akce 

• Volby do zastupitelstva 13. – 14. 1. 2023 
 
 
Zapisovatel:  

Eva Marešová:_________________________ 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 

Zdeněk Poskočil:__________________           Jana Volšanská:__________________________ 

 
 

 
 
      ________________________________                           ____________________________ 
 starostka Hana Dohnalová                 místostarostka Petra Opičková 


