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OBECNÍ ÚŘAD SMOLOTELY 

SMOLOTELY 21, 262 36 

Výpis usnesení z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 

Smolotely 

 

Zastupitelstvo obce Smolotely schvaluje: 

 

Usnesením č. 1/22/2021 

program 22. zasedání Zastupitelstva obce Smolotely dne 3. 6. 2021. 

 

Usnesením č. 2/22/2021 

záměr prodat část pozemku 9/2 v k.ú. Smolotely (cca 37m2). 

 

Usnesením č. 3/22/2021 

koupi pozemků p.č. 410 a 411 v k.ú. Drsník za cenu 30,- Kč/m2 a náklady na sepsání 

smlouvy a vklad do katastru nemovitostí a pověřuje starostu Š. Šedivého podpisem 

kupní smlouvy. 

 

Usnesením č. 4/22/2021 

smlouvu o smlouvě budoucí s Lesy ČR ve věci povolení stavby "kanalizace Draha". 

 

Usnesením č. 5/22/2021 

podmínky pro povolení ze strany pana ____________ ve věci povolení stavby 

"kanalizace Draha": (1) 10.000,- Kč poplatek za zřízení věcného břemene, (2) 

připojení na kanalizaci bez poplatku a pověřuje starostu Š.Šedivého podpisem 

smlouvy. 

 

Usnesením č. 6/22/2021 

připojení parcely p.č. 771/21 v k.ú. Smolotely k přípojce el.energie po obecní parcele 

p.č. 766/17 v k.ú. Smolotely. 

 

Usnesením č. 7/22/2021 

doplnění prací v rámci akce Modernizace sportovního areálu 

 

Usnesením č. 8/22/2021 

zhotovitelem opravy kaple na hřbitově stavební firmu Suchan za cenu 366.002,-kč vč. 

DPH. 
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OBECNÍ ÚŘAD SMOLOTELY 

SMOLOTELY 21, 262 36 

Usnesením č. 9/22/2021 

zhotovitelem nové části veřejného osvětlení ve Smolotelkách firmu Martin Lantora, 

Jelence za cenu 132.491,-kč vč. DPH 

 

Usnesením č. 10/22/2021 

nájemné 1,- Kč/rok pro provozovnu Pošta Partner v budově OÚ a pověřuje starostu 

Š.Šedivého podpisem nájemní smlouvy. 

 

Usnesením č. 11/22/2021 

prominutí nájemného v č.p. 101 (hospoda) do konce května 2021. 

 

Usnesením č. 12/22/2021 

koupi nového křovinořezu v ceně cca 10.000,- Kč. 

 

Usnesením č. 13/22/2021 

proplacení faktury ve výši 295.995,- Kč za nákup šindele na opravu střechy kostela na 

Makové. 

 

Usnesením č. 14/22/2021 

přijetí dotace na zpracování studie revitalizace centra obce ve výši 104.790,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Smolotelích 3. 6. 2021 

 

Ověřovatelé usnesení:      

Pavel Dvořák 

    

Ladislav Janda 

       

Štěpán Šedivý, starosta  
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