
Obec Malé Svatoňovice 

 

 

U S N E S E N Í 
z 2. zasedání rady obce, konaného dne 17.02.2020 

v Malých Svatoňovicích 

 

  

  1/2-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       bere na vědomí  
       hospodaření obce k 31.12.2019. 

 

  2/2-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       bere na vědomí 
       hospodaření obce k 31.01.2020. 

 

  3/2-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         schvaluje 

       výběr pana Jiřího Martince na pracovní pozici traktorista a údržbář majetku obce  
                  s nástupem od 01.04.2020.  

 

  4/2-20  - Rada obce Malé Svatoňovice 

        projednala 

        návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. 4/512/2020  
                   mezi obcí a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,  
                   týkající se  převodu p.p.č. 279/1, 403/2 a 445/2 k.ú. Malé Svatoňovice a doporučuje  
                   zastupitelstvu obce její schválení. 
 

  5/2-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        projednala 

       návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. 6/512/2020  

                  mezi obcí a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,  
                  týkající se  převodu p.p.č. 712/26 k.ú. Odolov a doporučuje zastupitelstvu obce její  
                  schválení. 
 

  6/2-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         schvaluje 

                  přidělení obecního bytu  č. 23 v bytovém domě č.p. 215   
                  výměnou za stávající byt v č.p. 213. 

 

  7/2-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

          bere na vědomí 
                  rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o prohlášení budovy základní školy č.p. 131  

      za kulturní památku.     
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  8/2-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  projednala  

                  žádost o odkoupení části p.p.č. 680/1 k.ú. Odolov, jež je v majetku obce a ukládá  
                  starostovi obce oslovit vlastníky okolních pozemků, ohledně jejich případného zájmu  

      o odkup části tohoto pozemku. 
 

  9/2-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

       finanční dar Julii Burdychové na činnost okrsku č. 2 Malosvatoňovicko – Radvanicko  

      ve výši 3.000 Kč na rok 2020. 
 

10/2-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        neschvaluje 

      finanční dar obci Bublava, která požádala o příspěvek do veřejné sbírky. 

 

 

 

 

 

 

   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. 

 

 


