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OBECNÍ ÚŘAD SMOLOTELY 

SMOLOTELY 21, 262 36 

Výpis usnesení z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 

Smolotely 

 

Zastupitelstvo obce Smolotely schvaluje a pověřuje: 

 

Usnesením č. 1/20/2021 

program 20. zasedání Zastupitelstva obce Smolotely dne 15. 4. 2021 včetně jedné 

změny. Doplnění nového bodu č. 17) rozpočtového opatření č. 1. 

 

Usnesením č. 2/20/2021 

prodej části pozemku p.č. 603/1 v k.ú. Smolotely paní ____________ za cenu 100,- 

Kč/m2 a pověřuje starostu Štěpána Šedivého podpisem kupní smlouvy. 

 

Usnesením č. 3/20/2021 

pronájem pozemků p.č. 759/16, 759/19, 759/36 v k.ú. Smolotely zájemcům tak, jak 

podali příslušné žádosti, a to za cenu 5,- Kč/m2/rok a pověřuje starostu Štěpána 

Šedivého uzavřením nájemních smluv na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.  

 

Usnesením č. 4/20/2021 

směnu obecních pozemků 1140/2, 1122/8, 766/31, 766/33, 766/34 za pozemky 10/5, 

10/6, 10/7, 1230, 10/10, 766/34 s panem ___________ s doplatkem. Cena 100,- 

Kč/m2 a pověřuje starostu Štěpána Šedivého podpisem smlouvy o směně. 

 

Usnesením č. 5/20/2021 

starostu Štěpána Šedivého k jednání se zástupci ZOD 11. května Milín ve věci 

výpovědní lhůty nájemní smlouvy. 

 

Usnesením č. 6/20/2021 

opakované vypsání výběrového řízení na zhotovitele opravy kaple na hřbitově 

 

Usnesením č. 7/20/2021 

zhotovitelem opravy střechy na budově č. p. 91 škola firmu Josef Říčař dle předložené 

nabídky za cenu 624.487,- Kč a pověřuje starostu Štěpána Šedivého podpisem 

smlouvy.   

 

Usnesením č. 8/20/2021 
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zhotovitelem modernizace sportovního areálu společnost Stavosport s.r.o. dle 

předložené nabídky za cenu 2.735.118,53 Kč bez DPH a pověřuje starostu Štěpána 

Šedivého podpisem smlouvy o dílo.   

 

Usnesením č. 9/20/2021 

příspěvek 1.000,- Kč Lince bezpečí z. s. na provoz organizace v roce 2021.   

 

Usnesením č. 10/20/2021 

dar 35.000,-kč obci Pečice na provoz Mateřské školy Pečice ve školním roce 

2020/2021. 

 

Usnesením č. 11/20/2021 

Účetní závěrku obce za rok 2020. 

 

Usnesením č. 12/20/2021 

Závěrečný účet obce za rok 2020. 

 

Usnesením č. 13/20/2021 

rozpočtové opatření č.1 pro rok 2021. 

 

Usnesením č. 14/20/2021 

vyčištění jímky u bytovek. 

 

 

 

 

 

Ve Smolotelích 15. 4. 2021 

 

Ověřovatelé usnesení:      

 

Petr Keřlík 

    

Ladislav Janda 

       

Štěpán Šedivý, starosta  
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