
Obec Malé Svatoňovice 

 

 

U S N E S E N Í 
z 1. zasedání rady obce, konaného dne 20.01.2020 

v Malých Svatoňovicích 

  

  1/1-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

       výroční zprávu o činnosti obce Malé Svatoňovice v oblasti poskytování informací  
                  dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění  
                  pozdějších předpisů, za rok 2019. 
 

  2/1-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

       uzavření smlouvy o dílo se společností Ingplan s.r.o. na akci „Projektová  

                  dokumentace – inženýrská infrastruktura pro 5 RD v lokalitě Na Vyhlídce, Malé  
                  Svatoňovice“ v hodnotě 225 tis. Kč bez DPH. 
 

  3/1-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         schvaluje 

       uzavření smlouvy o dílo se společností Ingplan s.r.o. na akci „Projektová  
                  dokumentace – inženýrská infrastruktura pro 9 RD v lokalitě pod Polskem, Malé  
                  Svatoňovice“ v hodnotě 310 tis. Kč bez DPH. 
 

  4/1-20  - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje  

        výběr dodavatele spol. VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí na akci „Dostavba  
                   kanalizace v obci Malé Svatoňovice“ v souladu se zprávou o hodnocení nabídek. 
 

  5/1-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

       odpisový plán na rok 2020 příspěvkové organizaci Mateřská škola Malé  
                  Svatoňovice ve výši 55.968 Kč. 
 

  6/1-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         schvaluje 

                  odpisový plán na rok 2020 příspěvkové organizaci Bytová správa Malé Svatoňovice  
                  ve výši 122.988 Kč. 

 

  7/1-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

          schvaluje 

                  odpisový plán na rok 2020 příspěvkové organizaci Vodovody a kanalizace Malé  
                  Svatoňovice ve výši 1.083.876 Kč. 
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  8/1-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

                  odpisový plán na rok 2020 příspěvkové organizaci Základní škola Malé Svatoňovice  
                  ve výši 179.847 Kč. 

 

  9/1-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

       mimořádnou odměnu Evě Přibylové – ředitelce Mateřské školy Malé Svatoňovice. 
 

10/1-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

            schvaluje 

       přidělení obecního bytu č. 5 v bytovém domě č.p. 112 . 
 

11/1-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

      přidělení obecního bytu  č. 7 v bytovém domě č.p. 147 . 

 

12/1-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

      přidělení obecního bytu  č. 9 v bytovém domě č.p. 214 . 

 

13/1-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

      přidělení obecního bytu  č. 2 v bytovém domě č.p. 214 , jež  
      smí užívat po dobu rekonstrukce stávajícího bytu v BD č.p. 74. 
 

14/1-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

      přidělení obecního bytu  č. 17 v bytovém domě č.p. 213 ,  
      jež smí užívat po dobu rekonstrukce stávajícího bytu v BD č.p. 74. 
 

15/1-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

      přidělení obecního bytu  č. 3 v bytovém domě č.p. 172 ,  
      jež smí užívat po dobu rekonstrukce stávajícího bytu v BD č.p. 74. 
 

16/1-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

      přidělení obecního bytu  č. 4 v bytovém domě č.p. 48 ,  
      jež smí užívat po dobu rekonstrukce stávajícího bytu v BD č.p. 74. 
 

17/1-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

      finanční dar Oblastní charitě Trutnov za poskytování služby osobní asistence  
      občanům obce Malé Svatoňovice v roce 2019 ve výši 6.546 Kč. 
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18/1-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        neschvaluje 

      finanční dar na činnost Domova pro seniory Pilníkov na rok 2020. 
 

19/1-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        neschvaluje 

      finanční dar na činnost spolku Chalupění, z.s. na rok 2020. 
 

20/1-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

      finanční dar Evě Přibylové na činnost Klubu žen Malé Svatoňovice ve výši 4.000 Kč  
      na rok 2020. 

 

21/1-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

      finanční dar na činnost SDH Odolov ve výši 1.000 Kč na rok 2020. 
 

22/1-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

      finanční dar na činnost SDH Malé Svatoňovice ve výši 5.000 Kč na rok 2020. 
 

23/1-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

      finanční dar na činnost Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Malé  
      Svatoňovice ve výši 3.500 Kč na rok 2020. 
 

24/1-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

      finanční dar na činnost KČT, odbor Malé Svatoňovice ve výši 5.000 Kč na rok 2020. 
 

25/1-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

      finanční dar na činnost TJ Sokol Malé Svatoňovice ve výši 9.000 Kč na rok 2020. 
 

26/1-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

      finanční dar na činnost SDH Strážkovice ve výši 7.500 Kč na rok 2020. 
 

27/1-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

      finanční dar na činnost RC Žaltmánek Malé Svatoňovice ve výši 5.000 Kč na rok 2020. 
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28/1-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

      finanční dar na činnost SDH Petrovice ve výši 6.000 Kč na rok 2020. 
 

29/1-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        bere na vědomí 
      protokol č. 65/2019 o kontrole veřejné sbírky Krajským úřadem KHK. Kontrolou nebyly  
      zjištěny žádné nedostatky. 
 

30/1-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        bere na vědomí 
      vyrozumění Ministerstva kultury ČR o zahájení řízení o prohlášení budovy školy č.p. 131  
      za kulturní památku. 
 

31/1-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        bere na vědomí 
      zprávu Ministerstva financí ČR o nevyhovění naší žádosti o navýšení dotace na  
      rekonstrukci bytového domu č.p. 75. 
 

32/1-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        bere na vědomí 
      zprávu o činnosti Muzea bratří Čapků Malé Svatoňovice za rok 2019. 
 

33/1-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        bere na vědomí 
      informace o Tříkrálové sbírce 2020 v naší obci, jejíž výnos činí 58.423 Kč. 

 

34/1-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje  

        využití p.p.č. 41/8 o výměře 669 m2 v k.ú. Malé Svatoňovice pro potřeby Základní školy  
                   Malé Svatoňovice na realizaci projektu Přírodní zahrady v rámci Národního programu  
                   Životního prostředí, Výzvy č. 7/2019. 

 

 

 

   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. 

 


