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OBECNÍ ÚŘAD SMOLOTELY 

SMOLOTELY 21, 262 36 

Výpis usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 

Smolotely 

 

Zastupitelstvo obce Smolotely schvaluje a jmenuje: 

 

Usnesením č. 1/12/2020 

program 12. zasedání zastupitelstva obce Smolotely dne 27.2.2020 včetně přidání 

bodu 16 řešení kůrovcové kalamity v obecních lesích, těžba napadených stromů a 

prodej dřeva zpracovateli 

 

Usnesením č. 2/12/2020 

schvaluje  

prodej pozemku 766/14 panu Vladimíru Hájkovi za cenu 283,50/m2 + DPH a pověřuje 

starostu Štěpána Šedivého podpisem kupní smlouvy. 

 

Usnesením č. 3/12/2020 

cenu stočného pro rok 2020 na 35kč/m3 bez DPH, cenu za vývoz septiku 130kč bez 

DPH/fekál  pro trvale hlášené obyvatele, kteří se nemohou připojit ke kanalizaci, pro 

ostatní 390kč bez DPH/fekál. 

 

Usnesením č. 4/12/2020 

firmu PIK Vítek s.r.o. zhotovitelem projektové dokumentace kanalizace Draha za cenu 

290.000kč bez DPH a pověřuje starostu Štěpána Šedivého podpisem smlouvy. 

 

Usnesením č. 5/12/2020 

pronájem místnosti v č.p. 101 Sboru dobrovolných hasičů Smolotely  

 

Usnesením č. 6/12/2020 

rozdělení chodby v č.p. 101 příčkou, která splní všechny zákonné náležitosti 

 

Usnesením č. 7/12/2020 

vypsání výběrového řízení na dodavatele dopravního automobilu pro JSDH Smolotely, 

dle schválených technických podmínek, kdy jediné hodnotící kritérium pro výběr je 

cena.  

Jmenuje Alenu Mikula Žákovou předsedkyní hodnotící komise a jejími členy Tomáše 

Bučila a Filipa Pateru. 
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Administrátorem dotace Ing. Miroslava Běhouna. 

 

Usnesením č. 8/12/2020 

vypsání výběrového řízení na zhotovitele sportovního areálu. 

Jmenuje Ladislava Jandu předsedou hodnotící komise a jejími členy Jiřího Rottera a 

Petra Keřlíka.  

Administrátorem dotace Ing. Miroslava Běhouna. 

 

Usnesením č. 9/12/2020 

překládku elektrického vedení na parcelách 9/2, 42/1, 1122/1, 1132/1, 1125 a 

zapsání věcného břemene na těchto parcelách pro ČEZ Distribuce a.s. a pověřuje 

starostu obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí s Krásnohorská elektro s.r.o.  

 

Usnesením č. 10/12/2020 

příspěvek 1000kč svazu tělesně postižených Milín na provoz organizace v roce 2020.  

 

Usnesením č. 11/12/2020 

vytěžení kůrovcem napadených stromů v obecních lesích a prodej vytěženého dřeva 

zpracovateli a pověřuje místostarostu Aloise Bučila zajištěním této akce 

 

Usnesením č. 12/12/2020 

Zprávu inventarizační komise za rok 2019 a vyřazení drobného hmotného majetku dle 

předloženého návrhu. 

 

 

Ve Smolotelích 27.2.2020 

 

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

   

   Miroslav Mařík  ………………..  

 

 

   Štěpán Šedivý 

   starosta        
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