
Obec Smolnice 
Zastupitelstvo obce Smolnice 
 

U S N E S E N Í 
z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Smolnice  

konaného dne 8. 4. 2019 
Celkový počet zastupitelů: 9 
Přítomno:           8 
A: Zastupitelstvo obce Smolnice  s c h v a l u j e : 

1) Program veřejného zasedání dne 8. 4. 2019 
2) Závěrečný účet obce Smolnice za rok 2018 a celoroční hospodaření obce s výrokem  

„BEZ VÝHRAD“ včetně zprávy Krajského  úřadu Ústeckého kraje odbor kontroly o 
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018. Dále zastupitelstvo přijímá 
opatření k nápravě zjištěných chyb s tím, že zjištěné nedostatky byly již opraveny a 
proúčtovány v měsíci březnu 2019 oprávky SÚ 019 k SÚ 079, oprávky SÚ 021 k SÚ 
081 a  oprávky SÚ 022 k SÚ 082. Zastupitelstvo se bude scházet pravidelně 
minimálně 1x za 3 měsíce a řádně bude zveřejňována informace o místě a době 
připravovaného zastupitelstva obce 

3) Účetní závěrku za rok 2018 
4) Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2. 
5) Odkoupení elektropřípojky na parcele č. 2404/10 od pana Petržilky za 25.000,-Kč 
6) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a dohoda o 

umístění stavby č. IV -12-4017507 na parcele č. 2421.jedná se o elektropřípojku – 
kabelové vedení NN k novostavbě rodinného domu – stavebník pan Jech 

7) Uzavření kupní smlouvy na odkup   lesního  pozemku parcelní číslo 2356/2 v k.u. 
Smolnice u Loun od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu  
1.580,- kč 

8) Nové Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Perucko 

B: Zastupitelstvo obce Smolnice neschvaluje 

1) Peněžitý dar Městu Louny na zajištění lékařské pohotovostní služby v městě Louny 

C: Zastupitelstvo obce Smolnice bere na vědomí 

- žádost paní Jachkové o pronájem pohostinství v kulturním domě ve Smolnici, s tím, že  
  o podmínkách pronájmu bude jednáno se zastupiteli obce 15. 5. 2019 

- žádost manželů Fymanových , ve které nabízí obci, aby od nich odkoupila pozemek parc. č.  
  1887/22 a 1887/23 v k.u. Smolnice u Loun, orná půda, za cenu 500,-Kč za m2. Na  
  uvedenou lokalitu je zpracovaná územní studie. Prozatím zastupitelé nemají o uvedený  
  pozemek zájem. Zastupitelé navrhli další jednání na 15.5.2019. 
 
- informace místostostarosty obce 

 

 Josef Roháč - místostarosta obce                  Marek Vladimír - starosta obce 

 

 

Ve Smolnici 10. 4. 2019 


