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Výsledky projednání 1/2023 

z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Smilkov konaného dne: 
16.02. 2023 od 18.05 v zasedací místnosti OÚ Smilkov 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje: 

➢ program zasedání č. 1/2023; 
➢ ověřovatele zápisu Pavel Fulín, Pavel Bubník 
➢ rozpočtové opatření č. 1/2023. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu zasedání; 
➢ návrh Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku, podíl id. 2/14, parcela č. 377/22 o výměře 852 

m2 – druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, list vlastnictví 200 pro 
kat. území Kouty u Smilkova; 

➢ návrh Kupní smlouvy na prodej pozemku 83/2, k.ú. Kouty u Smilkova za 250 Kč/m2; 
➢ vybrání nejvýhodnější cenové nabídky na nákup sypače soli a drtě od firmy Merxbauer Chotoviny 

v částce 136.488,00 včetně DPH; 
➢ aktualizovaný seznam jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Smilkov na rok 2023. 

Volek Lukáš – velitel jednotky 
Poskočil Zdeněk ml.– velitel družstva, zástupce jednotky 
Petra Opičková – velitel družstva 
Kluz Jan – strojník 
Rokos David – strojník 
Patrik Fulín - hasič 
Bubník Pavel ml. – hasič 
Volek Jiří – hasič 
Repetný Jan st. – hasič 

➢ vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru v č.p. 46 (sportovní místnost); 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
➢ zapisovatele zápisu Petru Opičkovou; 
➢ kontrolu usnesení z předešlých zasedání; 
➢ stavy účtů k datu 16. 02. 2023; 
➢ Obecné informace: 

- Bezpečnostní situace: 12/2022 a 01/2023; 
- Platby a za směsný komunální odpad bude možné hradit v období od 20.02. 2023 do 30.4. 

2023; 
- V rámci výměny topného tělesa v bytovém domě č. 58 byly osloveny firmy o zaslání cenové 

nabídky na zpracování projektové dokumentace – zateplení domu a výměnu zdroje vytápění 
(TČ) ; 

- Paní Dagmar Čermochová podala 13.02. 2023 písemnou Rezignaci na mandát zastupitele – 
podle § 56 ods. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí nastupuje dnem 14.02. 2023 
náhradník, v pořadí podle § 56 ods. 2 zákona o volbách – do 15 dnů bude vystaveno písemné 
osvědčení, že 7. členem zastupitelstva obce Smilkov se stal Lukáš Volek; 

- Veřejné osvětlení Zechov – přemístění elektroměrového rozvaděče ze soukromého objektu čp. 
2 na obecní pozemek. Byla oslovena firma Elektro Práce, pan Vacek pro podání cenové nabídky. 
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Cenová nabídka poslána ve výši 25.150,00 Kč 
- Paní Krchňáková podala žádost o výměnu vany za sprchový kout v bytové jednotce č. 1 

v bytovém domě č. 58. Na návrh paní Krchňákové z důvodu stávajících příprav zateplení a 
výměny topného tělesa v bytovém domě č. 58, bude žádost zrušena 

- Rozpis veřejného zasedání zastupitelstva na rok 2023: 
 čtvrtek 27.04. 2023 
 čtvrtek 29.06. 2023 
 čtvrtek 14.09. 2023 
 čtvrtek 09.11. 2023 
 pátek   15.12. 2023 
 

➢ Akce 
Turnaj v dámě – 18.02. 2023 
 Stavění májky a pálení čarodějnic – 30.04. 2023 
 Ukliďme si společně naše osady a jejich okolí – 01.04. 2023 

 
 
Zapisovatel:  

Petra Opičková:_________________________ 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 

Pavel Fulín:__________________           Pavel Bubník:__________________________ 

 
 

 
 
      ________________________________                           ____________________________ 
 starostka Hana Dohnalová                 místostarostka Petra Opičková 


