Obec Smolnice
Zastupitelstvo obce Smolnice
USNESENÍ
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Smolnice
konaného dne 5.9.2016
Celkový počet zastupitelů : 7
Přítomno :
6
Nepřítomen : Jaroslav Hašek
A : Zastupitelstvo obce Smolnice s c h v a l u j e :
1) Program veřejného zasedání konaného dne 5.9.2016
2 ) Rozpočtová opatření č. 4. Příjmy a č. 5.Výdaje(dle rozpisu v zápise ze zasedání)
3) Prodej pozemků:
*manželé Kačerovi č. parcelní 2293/1 o výměře 38m2
*pan Jiří Petrlík č. parcelní 1639/26 o výměře 11m2
*pan Slavibor Petržilka č. parcelní 1639/27 o výměře 8m2 a parcela č.65
o výměře 29m2 vše v k.u. Smolnice u Loun .
Vyhlášení záměru prodeje pozemků bylo odsouhlaseno zastupitelstvem obce
Smolnice dne 6.6.2016.Záměr na prodej pozemků panu Petrlíkovi a panu Petržilkovi
byl odsouhlasen zastupitelstvem obce již v minulosti 6.6.2011 a byl již zveřejněn na
úřední desce obce.Nyní byl záměr opětovně zveřejněn na úřední desce obce spolu
se záměrem prodeje pozemku manželům Kačerovým a to od 7.6.2016 do 31.7.2016.
Všechny výše uvedené pozemky se prodají za 35,- Kč za 1m2
4) A :Odkoupení pozemků- č.parcelní 2082/13 o výměře 258 m2
č.parcelní 2082/10 o výměře 28m2
č.parcelní 2082/8 o výměře 289 m2
od manželů Havrdových a paní Evy Pastyříkové za cenu od každého za 1,- Kč
B:Odkoupení pozemků dle přiloženého seznamu vlastníků pozemků a výměr pozemků
na stávající cestě k lesu a na stávající cestě na Senci.Starosta začne oslovovat
vlastníky těchto pozemků,nabídne cenu za 1m2 35,- Kč.Seznam vlastníků je
nedílnou součástí usnesení
5) Zpracování pasportu místních a účelových komunikací a pasportu osazení
svislých dopravních značek. Zpracovatel pasprotů PasProRea s.r.o, za celkovou
cenu 52.925,Kč
6) Oprava ručních veřejných studní v obci,Provede firma ze Slaného, která má
pobočku v Citolibech za celkovou cenu 30.287,- Kč
7) Schválení vypracování projektu na revitalizaci rybníků v obci .
Projekt zadán k vypracování firmě AXIOM Engineering s.r.o. Pardubice,
za nabídnutou cenu 96 tis včetně podání a správy žádosti o dotaci na MZ ČR.

8) Zadání vypracování projektu na komunitní bydlení v objektu školy, vypsání
poptávkového řízení na projektanta
9) Příspěvek na poskytování služby rané péče pro rodinu dítěte sluchově postiženého
(rodina Stříbrných) ve výši 5.790,- Kč. Zajišťuje společnost Centrum pro dětský
sluch Tamtam o.p.s.
10)Umístění zpomalovacích prahů na hlavní silnici v obci u konce zahrady Zofů
a před přechodem u vstupu na dětské hřiště. Osazení dopravních značek v obci IP 25A
a IP 25B a IS 12A a IS 12B.
B: Zastupitelstvo obce Smolnice bere na vědomí
-informace starosty obce a připomínky občanů

Vladimír Marek – starosta obce Smolnice
Ladislav ZOF - místostarosta obce Smolnice

Ve Smolnici 6.9.2016

