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OBECNÍ ÚŘAD SMOLOTELY 

SMOLOTELY 21, 262 36 

Výpis usnesení z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 

Smolotely 

 

Zastupitelstvo obce Smolotely schvaluje: 

 

Usnesením č. 1/23/2021 

program 23. zasedání Zastupitelstva obce Smolotely dne 2. 9. 2021 se dvěma 

doplněními, a to bod 11) souhlas se stavebními úpravami domu č. p. 44 a bodu 15) 

podání žádosti o dotaci na těžbu kůrovcového dřeva. 

 

Usnesením č. 2/23/2021 

záměr prodat část pozemku 757/9 v k.ú. Smolotely (cca 400 m2). 

 

Usnesením č. 3/23/2021 

prodej části pozemku p.č. 9/2 v k.ú. Smolotely p._________ za cenu 100,- Kč/m2 a 

pověřuje starostu Štěpána Šedivého podpisem kupní smlouvy. 

 

Usnesením č. 4/23/2021 

prodej části pozemku p.č. 603/1 v k.ú. Smolotely p..________ za cenu 100,- Kč/m2 a 

pověřuje starostu Štěpána Šedivého podpisem kupní smlouvy. 

 

Usnesením č. 5/23/2021 

prodej části pozemku p.č. 1162/1 a 179/1 v k.ú. Smolotely p..________ za cenu 100,- 

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

 

Usnesením č. 6/23/2021 

vyjádření souhlasu s novostavbou rodinného domu na pozemku p.č. 771/21 v k.ú. 

Smolotely.  

 

Usnesením č. 7/23/2021 

vyjádření souhlasu se stavebními úpravami domu č. p. 44. 

 

Usnesením č. 8/23/2021 

zhotovitelem opravy zdi u budovy OÚ společnost Drumell - Miroslav Dvořák za cenu 

228.000,- Kč bez DPH dle předložené nabídky. 
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OBECNÍ ÚŘAD SMOLOTELY 

SMOLOTELY 21, 262 36 

Usnesením č. 9/23/2021 

rozpočtové opatření č.2 

 

Usnesením č. 10/23/2021 

vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele opravy místní komunikace 7c (Hamr) 

 

Usnesením č. 11/23/2021 

výběrovou komisi pro výběrové řízení na zhotovitele opravy místní komunikace 7c 

(Hamr) ve složení A. Bučil, L. Janda, P. Keřlík.  

 

Usnesením č. 12/23/2021 

předsedou výběrové komise pro výběrové řízení na zhotovitele opravy místní 

komunikace 7c (Hamr) A. Bučila. 

 

Usnesením č. 13/23/2021 

administrátorem výběrového řízení na zhotovitele opravy místní komunikace 7c 

(Hamr) Ing. M.Běhouna. 

 

Usnesením č. 14/23/2021 

podání žádosti o dotaci na těžbu kůrovcového dřeva, a to prostřednictvím 

administrátora. 

 

Usnesením č. 15/23/2021 

podání žádosti o dotaci na rekonstrukci sportovního areálu z NSA. 

 

Usnesením č. 16/23/2021 

spolufinancování projektu z rozpočtu obce v minimální výši 20 % z celkových 

způsobilých nákladů projektu. Toto schválení se váže k dotaci NSA – Kabina 2021. 

 

 

Ve Smolotelích 2. 9. 2021 

 

Ověřovatelé usnesení:      

Petr Keřlík, Jiří Rotter 

       

Štěpán Šedivý, starosta  
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