
Obec Malé Svatoňovice 

 

U S N E S E N Í 
z 1. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24.02.2020 

v Malých Svatoňovicích 
 

1/1-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   bere na vědomí  
   zprávu o práci rady obce. 

  

2/1-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

       smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. 4/512/2020  
    mezi obcí a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech  
    majetkových na převod p.p.č. 279/1 o výměře 1051 m2, p.p.č. 403/2  

   o výměře 190 m2 a p.p.č. 445/2 o výměře 104 m2  vše v k.ú. Malé  
   Svatoňovice. 
 

3/1-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

    schvaluje 

        smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. 6/512/2020  
    mezi obcí a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech  
    majetkových na převod p.p.č. 712/26 o výměře 578 m2 v k.ú. Odolov. 

 

4/1-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

   kupní smlouvu č. 179/2020 mezi obcí a  na prodej st.p.č.  
    678 o výměře 1 m2 v k.ú. Malé Svatoňovice. 
 

5/1-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   bere na vědomí 
       hospodaření obce k 31.01.2020. 

 

6/1-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   projednalo 

       souhrnnou inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace  
    k 31.12.2019 a schválilo výsledek inventarizace a způsob vypořádání  
    zúčtovatelných rozdílů k 31.12.2019. 

 

7/1-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   projednalo 

       potřebu financování plánovaných projektů a schvaluje formu financování  
    prostřednictvím střednědobého investičního úvěru a dlouhodobého  
    investičního úvěru. 
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8/1-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   bere na vědomí 
       výsledek výběrového řízení na akci Dostavba kanalizace v obci Malé  
    Svatoňovice, na základě něhož rozhodla o výběru dodavatele společnosti  
    VAKSTAV spol. s r.o. s nabídkovou cenou ve výši 9.921.235,32 Kč bez DPH  

   a pověřuje  
   starostu obce, po řádném doplnění všech kvalifikačních dokumentů, k podpisu  

   smlouvy o dílo s touto společností. 
 

9/1-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

vyloučení vybraného dodavatele společnosti GEMEC-UNION a.s. z výběrového   

řízení na akci Stavební úpravy objektů č.p. 48 a 74 Malé Svatoňovice – sociální  
bydlení z důvodu nesplnění povinnosti uzavřít smlouvu o dílo  

   a schvaluje  

   oslovení spol. MATEX HK s.r.o. s nabídkovou cenou 16.319.551 Kč bez DPH,  
   jež byla druhá v pořadí.  
   Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   pověřuje  
   starostu obce, po řádném doplnění všech kvalifikačních dokumentů, k podpisu 

   smlouvy o dílo s touto společností. 
 

10/1-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     schvaluje 

       investiční záměr na projekt předkládaný do výzvy MFČR 298D2280 na projekt   
      „Obec Malé Svatoňovice – rekonstrukce objektu MŠ Malé Svatoňovice“  
       a schvaluje 

       cenovou nabídku spol. Východočeská rozvojová s.r.o. ze dne 21. února 2020  
       na podání žádosti o dotaci do tohoto programu. 

 

11/1-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     schvaluje 

           dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 07/19-P se společností Průmstav Náchod  
      s.r.o., který zahrnuje změny některých stavebních prací, které jsou  
      specifikovány v položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou přílohou tohoto  
      dodatku. 

 

12/1-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     bere na vědomí 
           oznámení Drážního úřadu o zahájení stavebního řízení na akci Malé  
      Svatoňovice – komplexní stavební opravy objektu výpravní budovy. 
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13/1-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     bere na vědomí 
           rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o prohlášení budovy základní školy  

     č.p. 131 za kulturní památku. 

 

14/1-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     bere na vědomí  
           zápis z jednání Architektonické komise AOPK ČR ze dne 28. ledna 2020  
      ohledně stavby nové rozhledny Žaltman. 

 

15/1-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

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

 

16/1-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     schvaluje 

          cenovou nabídku č. 200218-0680 společnosti Svět oken, spol. s r.o.  

     na  dodávku vstupních hliníkových dveří pro objekt technického zázemí 
      č.p. 249 v hodnotě 41.194 Kč vč. DPH. 

 

17/1-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      bere na vědomí 
           informace o dění v obci. 

 

18/1-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje 

      rozpočtové opatření č. 1/2020. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu  
     s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  
     územních rozpočtů, k navýšení příjmové části rozpočtu o 1.238.399 Kč,  
     navýšení výdajové části rozpočtu o 950.800 Kč a ke snížení potřeby  
     financování o částku 287.599 Kč. 

 

 

 

 

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. 
 

 


