
Obec Malé Svatoňovice 

 

U S N E S E N Í 
ze 3. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24.06.2019 

v Malých Svatoňovicích 

 

1/3-19 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

bere na vědomí  
zprávu o práci rady obce. 
  

2/3-19 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

bere na vědomí  
zprávu finančního výboru. 
 

3/3-19 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

schvaluje  

v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a v souladu se 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, účetní závěrku obce Malé 
Svatoňovice za rok 2018 bez výhrad. 
 

4/3-19 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

schvaluje  

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu se 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Malé Svatoňovice za rok 
2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bez 
výhrad. 

 

5/3-19 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

schvaluje  

střednědobý výhled rozpočtu obce Malé Svatoňovice na období let 2020-2022. 

 

6/3-19 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

schvaluje  

kupní smlouvu č. 718/2019 mezi obcí a  na nákup bytové jednotky  
č. 334/3 umístěné v bytovém domě Úpická č. p. 334 umístěném na st. p. č. 591 v k.ú. 
Malé Svatoňovice. 

 

7/3-19 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

schvaluje  

uzavření kupní smlouvy na nákup ojetého osobního automobilu Škoda Yeti mezi obcí 
a společností Autostyl a.s. Trutnov v hodnotě 225 tis. Kč a pověřuje starostu obce 
podepsáním kupní smlouvy. 
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8/3-19 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

schvaluje  

záměr obce na prodej osobního automobilu Škoda Fabia obálkovou metodou   
s nejnižším podáním 29.900 Kč. 
 

9/3-19 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

schvaluje  

uzavření kupní smlouvy na nákup nového traktoru značky John Deere 5090M mezi 
obcí a společností Strom Praha a.s. v hodnotě 1.303.110 Kč bez DPH vč. financování 
na dobu 48 měsíců  
a pověřuje  
starostu obce podepsáním kupní smlouvy. 
 

10/3-19 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

schvaluje  

uzavření kupní smlouvy na nákup traktorového nosiče kontejnerů Portýr 5 mezi obcí a 
společnosti Agrotip Široký v hodnotě 300 tis. Kč bez DPH  
a pověřuje  
starostu obce podepsáním kupní smlouvy. 
 

11/3-19 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

bere na vědomí  
hospodaření obce k 31.05.2019. 

 

12/3-19 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

schvaluje,  

na základě výběrového řízení, dodavatele kompletní stavby Rekonstrukce hasičské 
zbrojnice Malé Svatoňovice spol. Průmstav Náchod s.r.o. s cenovou nabídkou ve výši 
8.257.268,96 Kč bez DPH.  
Schvaluje  

návrh smlouvy o dílo na realizaci této stavby  
a pověřuje  

starostu obce jejím podpisem. 
 

13/3-19 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

schvaluje  

příjem dotace od Ministerstva financí ČR na akci Malé Svatoňovice – rekonstrukce 

bytového domu č. p. 75 ve výši 6.685.139 Kč. 
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14/3-19 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

schvaluje,  

na základě výběrového řízení, dodavatele kompletní stavby Malé Svatoňovice – 

rekonstrukce bytového domu č. p. 75 spol. Haase s.r.o. s cenovou nabídkou ve výši 
7.199.410,15 Kč bez DPH.  
Schvaluje  

návrh smlouvy o dílo na realizaci této stavby  
a pověřuje  
starostu obce jejím podpisem. Oznámení o výběru dodavatele bude odesláno po 
doložení dokladů ke kvalifikaci dodavatele. 
 

15/3-19 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

schvaluje,  

na základě poptávkového řízení, nabídky Ing. Luboše Kaspera na výkon inženýrsko-

investorské činnosti technického dozoru investora a koordinaci BOZP u akcí 
Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malé Svatoňovice a Malé Svatoňovice – 

rekonstrukce bytového domu č. p. 75. 
 

16/3-19 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

schvaluje  

smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 56 tis. Kč z dotačního fondu Královéhradeckého 
kraje č. 19KPG06-0011 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu 
s názvem Muzeum bratří Čapků – zabezpečení objektu, AV technika, výstavní panely. 

 

17/3-19 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

bere na vědomí  
znalecké posudky na kolový traktor Zetor 8441 Proxima a na čelní hydraulickou 
sněhovou radlici. 
 

18/3-19 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

bere na vědomí  
informace o výsledku hodnocení dotačních titulů Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 
 

19/3-19 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 5/2019. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu  
s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ke zvýšení příjmové části rozpočtu o 209.900,50 Kč, výdajové části rozpočtu  
o 858.832,50 Kč a ke zvýšení potřeby financování o částku 648.932 Kč. 
 

 

Vladimír Provazník v. r.              Ing. Marek Švrčina v. r. 

               starosta obce                           místostarosta obce   
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Pozn.:  Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném 
znění. 
 

 


