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OBECNÍ ÚŘAD SMOLOTELY 

SMOLOTELY 21, 262 36 

Výpis usnesení ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 

Smolotely 

 

Zastupitelstvo obce Smolotely schvaluje a revokuje: 

 

Usnesením č. 1/14/2020 

program 14. zasedání zastupitelstva obce Smolotely dne 28.5.2020 

 

Usnesením č. 2/14/2020 

zařazení obce Smolotely do územní působnosti MAS Sedlčansko, o.p.s. na 

programové období 2021-2027. 

 

Usnesením č. 3/14/2020 

zpracovatelem studie revitalizace veřejných prostranství firmu Atelier bod architekti 

s.r.o. IČ: 04598261 za cenu 105.000,-kč bez DPH 

  

Usnesením č. 4/14/2020 

podání žádosti o dotaci na zpracování studie veřejných prostranství na MAS 

Sedlčansko. 

 

Usnesením č. 5/14/2020 

zhotovitelem opravy cest středem části obce Dalskabáty a cca 100bm nové silnice 

v části Dalskabáty firmu Silniční stavby Svoboda s.r.o. IČ: 07998627 za cenu 377.996,-

kč bez DPH  

 

Usnesením č. 6/14/2020 

poskytnutí příspěvku na opravu střechy na kostele Maková ve výši 300.000,-kč. 

Příspěvek bude poskytnut veřejnoprávní smlouvou. 

 

Usnesením č. 7/14/2020 

záměr prodat pozemky p.č. 643/3 a 643/4 v k.ú. Smolotely 

 

Usnesením č. 8/14/2020 

záměr prodat část pozemku p.č. 179/1 v k.ú. Smolotely.  

 

Usnesením č. 9/14/2020 
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uložení vodovodního vedení k nemovitosti č.p. 60 v dešťovém svodu a v části 

zatrubněného potoka.  

 

Usnesením č. 10/14/2020 

prominutí nájemného v budově čp 101 za období od 1/3/2020 do 30/6/2020.  

 

Usnesením č. 11/14/2020 

přijetí dotace z GŘ HZS ČR na dopravní automobil pro JSDH Smolotely a 

dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací do plné výše 

z vlastních zdrojů. 

 

Usnesením č. 12/14/2020 

finanční příspěvek na provoz Linky bezpečí, z.s. ve výši 1000,-kč a pověřuje starostu 

Štěpána Šedivého podpisem darovací smlouvy. 

 

Usnesením č. 13/14/2020 

zhotovitelem projektové dokumentace na rekonstrukci obecních rybníků Pavla 

Mladiče IČ: 61652326 za cenu 113.000,-kč. 

 

Usnesením č. 14/14/2020 

revokuje usnesení č.23 z roku 2018 bod 7 záměr prodat parcelu p.č. 766/9 a usnesení 

č.24 z roku 2018 bod 10 o prodeji této parcely. 

 

Usnesením č. 15/14/2020 

prodej okružní pily z majetku obce panu ___________  za cenu 3900,-kč. 

 

Usnesením č. 16/14/2020 

finanční příspěvek na světelně akustickou show „Chceme být vidět“, kterou pořádal 

____________ dne 23.5.2020 na Makové hoře. 

Ve Smolotelích 28.5.2020 

 

Ověřovatelé usnesení:  Petr Keřlík  ………………..  

   

   Alois Bučil  ………………..  

 

 

   Štěpán Šedivý, starosta  
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