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 Zápis číslo: 5/2022 
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Smilkov konaného dne: 

9. 12. 2022 od 18.15 v zasedací místnosti OÚ Smilkov 

 
 

Přítomní zastupitelé: Dohnalová Hana 
Opičková Petra 
Volšanská Jana 

                                       Poskočil Zdeněk 
Čermochová Dagmar  
Fulín Pavel Ing. 
Bubník Pavel 
 

Nepřítomní zastupitelé:   
Účast občanů:  
 
Ověřovatelé zápisu: Poskočil Zdeněk, Volšanská Jana 
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. 6/2022 
7. Schválení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2023-2025 
8. Schválení návrhu rozpočtu obce Smilkov pro rok 2023 
9. Schválení členského příspěvku Mikroregion Voticko pro rok 2023  

Schválení příspěvku do Sociálního fondu ORP Votice pro rok 2023 
10. Schválení příspěvku DSO-BENE-BUS pro rok 2023 
11. Schválení vyhlášení záměru prodeje pozemku  
12. Schválení smlouvy o výpůjčce s KSÚS 
13. Schválení smlouvy o provedení stavby s KSÚS 
14. Schválení žádostí o příspěvek na činnost spolků 
15. Schválení změn členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Smilkov na rok 2022 
16. Obecné informace 
17. Diskuse  
18. Ukončení programu 

Zápis jednání: 
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1. Zasedání zahájila v 18.10 hodin starostka Hana Dohnalová 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 28. 11. 2022 do 09. 12. 2022, současně byla 
zveřejněna na elektronické úřední desce. Předsedající schůze dále z prezenční listiny 
přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatovala, že přítomno je 7 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. 5/2022. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

3. Starostka obce navrhla jako ověřovatele zápisu Zdeňka Poskočila a Janu Volšanskou. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Zdeňka Poskočila a Janu Volšanskou. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 

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 z ustavujícího zasedání. 

- Smlouva na pronájem obecního pozemku: 
Byla podepsaná smlouva o pronájmu pozemku par. číslo 1077/1 v k.ú. Kouty   

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

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

Přítomní byli seznámeni se stavem účtu ke dni 09.12.2022 

- Česká spořitelna – běžný účet   8 798 526,11Kč 

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

- ČNB                  4  411 163,84Kč 

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022. Rozpočtové 
opatření je přílohou zápisu zasedání. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Stavy účtů k datu 09. 12. 2022 

  
7. Střednědobý výhled rozpočtu 2023–2025 

Starostka obce požádala přítomné zastupitele o vyjádření k návrhu střednědobého 
výhledu rozpočtu na období 2023 až 2025, nechala hlasovat o jeho schválení. 
Konstatovala, že se nikdo nevyjádřil k navrhovanému výhledu a nikdo tento bod na 
veřejném zasedání nepřipomínkoval. Návrh střednědobého výhledu 2023–2025 byl 
vyvěšen na úřední desce od 21.11.2022 do 09.12.2022. 
 

Návrh usnesení:  
 
Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje střednědobý výhled na rok 2023 až 

2025. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 
8. Rozpočet obce Smilkov pro rok 2023  

Starostka obce požádala přítomné zastupitele o vyjádření k rozpočtu navrženém pro 
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rok 2023 a následně nechala o něm hlasovat. Návrh rozpočtu je přílohou zápisu 
zasedání, rozpočet je navržen jako vyrovnaný a jako závazný ukazatel rozpočtu je 
paragrafové znění. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 21.11.2022 do 
09.12.2022. 

Starostka obce navrhuje, že mzdové náklady za prosinec 2022 budou rozpočtovým 
výdajem roku 2023. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Smilkov 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. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 

9. Mikroregion Voticko 
Starostka obce předložila zastupitelům žádost od Mikroregionu Voticko na 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 usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje 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; 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

  
10. Navýšení příspěvku-DSO BENE-BUS 

Starostka obce předložila 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). Důvodem navýšení je růst cen pohonných 
hmot.  
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Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje 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). 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

 
11. Prodej pozemku 

Starostka obce seznámila zastupitele s žádostí na odkoupení pozemku číslo st.83/2 
v k.ú. Kouty u Smilkova o výměře 20 m2. Poté navrhla schválení vyhlášení záměru 
prodeje tohoto pozemku za 250 Kč/m2.  

 

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku číslo 
st.83/2 v k.ú. Kouty u Smilkov za 250 Kč/m2. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

12. KSÚS – smlouva o výpůjčce 

Starostka předložila zastupitelům návrh smlouvy o výpůjčce mezi obcí Smilkov (půjčitel) 
a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje (vypůjčitel). 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“. 

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje 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 
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ev. Č. 12149-1“. Zastupitelstvo pověřuje starostku podepsáním této smlouvy. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

13. KSÚS – smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku 

Starostka předložila zastupitelům návrh smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím 
pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku). 

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje 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. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Byl přijat. 

14. Příspěvky na podporu činností 

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: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Bylo přijato. 

MS ŽĎÁR Smilkov se sídlem Smilkov 46, požádal obec Smilkov o příspěvek na podporu 
činnosti na rok 2023. 

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje poskytnutí dotace spolku MS ŽĎÁR Smilkov ve 
výši 5.000 Kč na podporu činnosti v roce 2023 a pověřuje uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy starostku obce. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Bylo přijato. 

OCHRANA FAUNY ČR o.p.s. požádala obec Smilkov o finanční podporu na provoz 
organizace v roce 2023. 

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: 1 

Bylo přijato. 

 
15. Reorganizace změn členů jednotky SDH Smilkov  

Starostka předložila zastupitelům 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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Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo obce Smilkov 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 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Bylo přijato. 

 

16. 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 prezidenta 13. – 14. 1. 2023 
 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

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 
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▪ (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 prezidenta 13. – 14. 1. 2023 
 

17. Diskuse. 

18. Ukončení zasedání 19:10 hodin. 

 

Zapisovatel:  
 

Eva Marešová:_________________________ 
 
 
 

Ověřovatelé: 
Zdeněk Poskočil:_________________________ 
 
Jana Volšanská:_________________________ 
  
 
 

      ________________________________                           ____________________________ 
 starostka Hana Dohnalová                 místostarostka Petra Opičková 
 
 
 
 


