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OBECNÍ ÚŘAD SMOLOTELY 

SMOLOTELY 21, 262 36 

Výpis usnesení z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 

Smolotely 

 

Zastupitelstvo obce Smolotely schvaluje: 

 

Usnesením č. 1/19/2021 

program 19. zasedání Zastupitelstva obce Smolotely dne 18. 2. 2021 včetně dvou 

změn. V bodě 10) výběrové řízení na zhotovitele opravy střechy na č.p. 91 škola a 

vypuštění bodu 17) rozpočtové opatření č. 1 

 

Usnesením č. 2/19/2021 

záměr prodat část pozemku p.č. 603/1 v k.ú. Smolotely 

 

Usnesením č. 3/19/2021 

záměr pronajmout pozemky p.č. 759/16, 759/19, 759/36 v k.ú. Smolotely  

 

Usnesením č. 4/19/2021 

vypsání výběrového řízení na zhotovitele opravy kaple na hřbitově 

 

Usnesením č. 5/19/2021 

vypsání výběrového řízení na zhotovitele opravy střechy na budově č.p. 91 škola 

 

Usnesením č. 6/19/2021 

cenu stočného pro rok 2021 na 35,- Kč/m3 bez DPH;  

cenu za vývoz septiku 130,- Kč bez DPH/fekál  pro trvale hlášené obyvatele, kteří se 

nemohou připojit ke kanalizaci, pro ostatní 390,- Kč bez DPH/fekál 

 

Usnesením č. 7/19/2021 

cenu za známky na popelnice pro rok 2021:  

celoroční vývoz 1.300,- Kč (každý sudý čtvrtek);  

půlroční vývoz 650,- Kč (chalupář nebo zima);  

jednorázový vývoz 100,- Kč  

a pověřuje starostu obce Štěpána Šedivého podpisem dodatku smlouvy č.80021 

 

Usnesením č. 8/19/2021 

prominutí nájemného v budově č.p. 101 za období od 1. 12. 2020 do 31. 1. 2021 
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OBECNÍ ÚŘAD SMOLOTELY 

SMOLOTELY 21, 262 36 

Usnesením č. 9/19/2021 

příspěvek 1.000,- Kč Svazu tělesně postižených Milín na provoz organizace v roce 

2021 

 

Usnesením č. 10/19/2021 

navýšení mzdy obsluhy ČOV na 5.300,- Kč hrubého od 1. 3. 2021 

 

Usnesením č. 11/19/2021 

přijetí finančního daru 100.000,- Kč na podporu činnosti obce a pověřuje starostu 

Štěpána Šedivého podpisem darovací smlouvy. 

 

Usnesením č. 12/19/2021 

Zprávu inventarizační komise za rok 2020 a vyřazení drobného hmotného majetku dle 

předloženého návrhu. 

 

 

 

 

Ve Smolotelích 18. 2. 2021 

 

Ověřovatelé usnesení:      

 

Jiří Rotter 

    

Pavel Kopáč 

       

Štěpán Šedivý, starosta  
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