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U S N E S E N Í 

z 3. zasedání rady obce, konaného dne 16.03.2020 
v Malých Svatoňovicích 

 
  

  1/3-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 
       bere na vědomí  
       hospodaření obce k 29.02.2020. 
 
  2/3-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 
       schvaluje 
       rozpočtové opatření č. 2/2020. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením  
                  § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů k navýšení  
                  příjmové části rozpočtu o 150.000 Kč, k navýšení výdajové části rozpočtu o 100.000 Kč a  
                  ke zvýšení potřeby financování o částku 50.000 Kč. 
 
  3/3-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 
         schvaluje 
       smlouvu mezi obcí a MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. o zřízení pověřence pro  
                  ochranu osobních údajů příspěvkových organizací Základní škola Malé Svatoňovice a  
                  Mateřská škola Malé Svatoňovice. 
 
  4/3-20  - Rada obce Malé Svatoňovice 
        schvaluje 

       na základě poptávkového řízení, nabídku Ing. Luboše Kaspera na výkon  
       inženýrsko-investorské činnosti technického dozoru investora a koordinaci BOZP u akce  
       Malé Svatoňovice – rekonstrukce bytového domu č. p. 74. 

 
  5/3-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 
        schvaluje 

      na základě poptávkového řízení, nabídku Ing. Luboše Kaspera na výkon  
      inženýrsko-investorské činnosti technického dozoru investora a koordinaci BOZP u akce  
      Dostavba kanalizace v obci Malé Svatoňovice. 

 
  6/3-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 
         schvaluje 

návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku ve výši 112.728,84 Kč  
      na základě návrhu likvidační komise v návaznosti na provedenou inventarizaci majetku  

                  k 31. 12. 2019. Návrh je přílohou zápisu ze zasedání RO. 
 
  7/3-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 
          schvaluje  
                  zveřejnění záměru obce na pronájem části p.p.č. 524/15 a 524/16 v k.ú. Malé  
                  Svatoňovice. 
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  8/3-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                  schvaluje 
                  nabídku Ing. Jana Tomka ve výši 10.000 Kč bez DPH na administraci zadávacího řízení  
                  veřejné zakázky malého rozsahu „Zlepšení tepelně technických vlastností budovy  
                  Mateřské školy Malé Svatoňovice“. 
 
  9/3-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 
        schvaluje 
       smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby  
                  č. IV-12-2020242/SoSB VB/3 Malé Svatoňovice, knn pro p.č. 285/4 mezi obcí 
                  a společností ČEZ Distribuce, a.s., jež řeší uložení zemního kabelového vedení NN na  
                  p.p.č. 402 k.ú. Malé Svatoňovice v majetku obce. 
 
10/3-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 
        schvaluje 

      cenovou nabídku Rudolfa Kociana na obnovu vojenského hrobu a na zřízení hrobu obce  
      na místním hřbitově v hodnotě 34.340 Kč bez DPH. 

 
11/3-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 
        bere na vědomí 
        oznámení spol. KENVI CZ s.r.o. o zahájení stavebních prací na akci „Petrovice –      
                   rekonstrukce místní komunikace na p.p.č. 215/1“. Stavební práce budou probíhat  
                   v období od 6. dubna do 31. května 2020. 

 
12/3-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 
        schvaluje 
        cenovou nabídku M. Netresta na realizaci akce „Sadové úpravy místního hřbitova“  
                   v hodnotě 141.620 Kč bez DPH. 

 
13/3-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 
        vzala na vědomí 
        informaci o doručených přihláškách a dalším postupu na obsazení pracovního místa  
                   „Úředník územního samosprávného celku – účetní“. 
 
14/3-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 
        schvaluje  
                   zveřejnění záměru obce na prodej kolového traktoru Zetor Proxima 8441 obálkovou  
                   metodou s nejnižším podáním 349 tis. Kč. 

 
 
 

   Vladimír Provazník                                                  Ing. Marek Švrčina  
                   starosta obce                                                   místostarosta obce 


