
Obec Malé Svatoňovice 

 

 

U S N E S E N Í 
z 11. zasedání rady obce, konaného dne 18.11.2019 

v Malých Svatoňovicích 

 

  

  1/11-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         bere na vědomí 
         hospodaření obce k 31.10.2019. 

 

  2/11-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         schvaluje 

         nájemní smlouvu č. 1158/2019 mezi obcí a   
        na pronájem 160 m2 p.p.č. 464/3 v k.ú. Malé Svatoňovice, jež bude sloužit pro  

                   zahrádku a umístění dočasných staveb s účinností od 01.12.2019. 

 

  3/11-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

           schvaluje 

         zveřejnění záměru obce pronajmout nebytové prostory v 1. NP domu č. p. 1 

                   o celkové výměře 114 m2 (Restaurace Kamenka) umístěného na st.p.č. 43/1  
                   v k.ú. Malé Svatoňovice na základě žádosti stávajících nájemců o převod nájmu  
                   nebytových prostor jen na jednoho ze současných nájemců za jinak  
                   nezměněných podmínek nájmu. 
 

  4/11-19  - Rada obce Malé Svatoňovice 

          schvaluje  

          smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.8800094805/1/BVB/P. 

                    Věcné břemeno se týká nové plynovodní přípojky umístěné na p.p.č. 415/9,  
                    p.p.č. 468/2 a st.p.č. 174 vše v k.ú. Malé Svatoňovice vedoucí k hasičské  
         zbrojnici. 

 

  5/11-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

          schvaluje 

         smlouvu o dílo č. 073/2019 mezi obcí a Petrem Keslerem na pravidelný servis  
                   osobní zdvihací plošiny BIP 300 v objektu č. p. 147 na nám. K. Čapka. 
 

  6/11-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

           schvaluje 

                   cenovou nabídku spol. Drag s.r.o. na zpracování žádosti a administraci realizace  
                   projektu v rámci 47. výzvy OP Zaměstnanost v celkové hodnotě 61 tis. Kč bez  
                   DPH. 
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  7/11-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

            schvaluje 

                   dodatek č. 12 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu mezi obcí a spol.  
                   Transport Trutnov s.r.o. Tímto dodatkem se mění cena plnění za přepravu,  
                   manipulaci a odstranění komunálního odpadu na částku 967.912 Kč bez DPH. 
        

  8/11-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                   vzala na vědomí 
                   protokol o otevírání obálek s nabídkami na prodej bytové jednotky č. 334/3. 

 

  9/11-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

          schvaluje 

         zveřejnění záměru obce směnit p.p.č. 82 o celkové výměře 668 m2 v k.ú. Malé  
         Svatoňovice, jež je v majetku obce. 

 

10/11-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

               schvaluje 

          zveřejnění záměru obce směnit p.p.č. 575/3 o celkové výměře 1 106 m2 a p.p.č.  
          575/7 o celkové výměře 2 351 m2  vše v k.ú. Malé Svatoňovice, jež jsou  
          v majetku obce. 

 

11/11-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

           schvaluje 

         finanční dar Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec na vydávání  
         sborníku Rodným krajem ve výši 3.000 Kč na rok 2020. 
 

12/11-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

          neschvaluje 

         poskytnutí finančního daru spolku Čepelky z.s. v Havlovicích na rok 2020.  
     

13/11-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

           schválila 

          na základě žádosti, veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na nákup knih do  
                    výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb č. 5925 s Městskou  
                    knihovnou Trutnov. Dotace bude poskytnuta ve výši 7.500 Kč na rok 2020. 
 

14/11-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         schvaluje 

         finanční dar Oblastní charitě Červený Kostelec na provozní náklady Hospice  
         Anežky České a Mobilního hospice Anežky České ve výši 10.000 Kč na rok 2020. 
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15/11-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         projednala 

         návrh zásad pro udílení ocenění obce Malé Svatoňovice a doporučuje  
         zastupitelstvu obce jejich schválení. 
 

16/11-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         projednala 

         návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místních poplatcích a doporučuje  
         zastupitelstvu obce její schválení. 
 

17/11-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         schválila 

         návrh na vyřazení přebytečných a neupotřebitelných majetkových předmětů ve  
         výši 18.838,18 Kč na základě návrhu pracovnice Muzea bratří Čapků. Návrh je  
         přílohou zápisu ze zasedání RO. 
 

18/11-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         projednala 

         návrh rozpočtu na rok 2020. 
 

 

 

 

 

 

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

                   starosta obce                                                     místostarosta 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. 

 


