
Obec Malé Svatoňovice 

 

 

U S N E S E N Í 
z 9. zasedání rady obce, konaného dne 09.09.2019 

v Malých Svatoňovicích 

 

  

  1/9-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       bere na vědomí 
       hospodaření obce k 31.08.2019. 

 

  2/9-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

        dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 458/2019 mezi obcí a .  

                  Předmětem dodatku je rozšíření pronajaté plochy o 14 m2. 

 

  3/9-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

          schvaluje 

        dodatek č. 2 Směrnice č. 3/2013 o evidenci a oceňování dlouhodobého majetku  
                  v obci Malé Svatoňovice. 
 

  4/9-19  - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje  

        na základě poptávkového řízení, spol. PROPLAST K s.r.o., jako dodavatele nových  
                  plastových oken pro objekty HZ Strážkovice a „Pastouška“ Petrovice v hodnotě  
                  84.349 Kč vč. DPH. 
 

  5/9-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

                 přidělení obecního bytu č. 26 v bytovém domě č.p. 215       

                 s účinností od 01.10.2019. 

   

  6/9-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        bere na vědomí 
                 znalecký posudek o ceně obvyklé č. 1784/124/2019 k bytové jednotce č. 334/3 a  
                 ukládá starostovi obce připravit podklady k prodeji této BJ k projednání na  
                 nejbližším zasedání zastupitelstva obce. 
 

  7/9-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

                 cenovou nabídku Ing. Jana Tomka na administraci zadávacího řízení veřejné  
                 zakázky malého rozsahu na zpracovatele projektové dokumentace akce 

                 Infrastruktura pro RD v lokalitě „Na Klůčku“ v hodnotě 8.000 Kč bez DPH.  
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  8/9-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                 schvaluje 

                 cenovou nabídku Ing. Jana Tomka na administraci zadávacího řízení veřejné  
                 zakázky malého rozsahu na zpracovatele projektové dokumentace akce 

                 Infrastruktura pro RD v lokalitě „Pod Polskem“ v hodnotě 8.000 Kč bez DPH.  
 

  9/9-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

       cenovou nabídku Ing. Jana Tomka na administraci veřejné zakázky ve  
                 zjednodušeném podlimitním řízení na realizaci akce „Kanalizace Malé  
                 Svatoňovice - Stodoly“ v hodnotě 29.000 Kč bez DPH. 
 

10/9-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         schvaluje 

       cenovou nabídku Ing. Jana Tomka na administraci veřejné zakázky ve  
                 zjednodušeném podlimitním řízení na realizaci akce bytové domy 

                 č.p. 74 a 48 - „Sociální bydlení“ v hodnotě 29.000 Kč bez DPH. 
 

11/9-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         bere na vědomí 
       zprávu ředitelky MŠ Malé Svatoňovice o přípravě nového školního roku  
       2019-2020. 
 

12/9-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        bere na vědomí 
       výroční zprávu o činnosti Základní školy Malé Svatoňovice za školní rok  
       2018/2019 vč. vyhodnocení dotazníku pro rodiče žáků. 
     

13/9-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         schvaluje 

        jmenování Ing. Marka Švrčiny a Kamila Davida ml. do školské rady příspěvkové  
                  organizace ZŠ Malé Svatoňovice. 
 

14/9-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       bere na vědomí 
       informace o dluzích na nájemném v obecních bytech. 
 

 

   Vladimír Provazník v. r.                 Ing. Jakub Kostelecký v. r. 

                     starosta obce                                            člen rady obce 
 

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. 

 


