
Obec Malé Svatoňovice 
 

U S N E S E N Í 
ze 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 09.04.2020 

v Malých Svatoňovicích 
 
 

1/2-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 
   bere na vědomí  
   hospodaření obce k 31.03.2020. 

  
2/2-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   bere na vědomí 
   zprávu finančního výboru. 
 

3/2-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 
    schvaluje 
        přijetí bankovního úvěru ve výši 12.876.300 Kč od společnosti Česká  
    spořitelna, a.s. v souvislosti s financováním akce „Stavební úpravy objektů  

   č.p. 48 a 74 Malé Svatoňovice“ a  
   pověřuje  
   starostu obce podpisem úvěrové smlouvy. 
 

4/2-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 
   schvaluje 
   přijetí bankovního úvěru ve výši 12.000.000 Kč od společnosti Česká    
   spořitelna, a.s. v souvislosti s financováním investičních akcí v obci, především  
   dostavby kanalizace v obci Malé Svatoňovice a 
   pověřuje 
   starostu obce podpisem úvěrové smlouvy. 
 

5/2-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 
   schvaluje 
   uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru od České spořitelny, a.s. ve formě  
   debetního zůstatku na běžném účtu č. 2906215349/0800 až do výše 3,3 mil.Kč  
   (slovy: tři miliony tři sta tisíc korun českých) se splatností do 31.05.2021.  
   Způsob zajištění úvěru: Peněžité závazky vzniklé na základě této smlouvy  
   o úvěru nebudou zajištěny žádnými zajišťovacími prostředky.  
   Zastupitelstvo obce  
   pověřuje  
   starostu obce sjednáním příslušné dokumentace. 
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6/2-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 
   schvaluje 

       zvýšení hodnoty svěřeného majetku příspěvkové organizace Základní škola  
   Malé Svatoňovice o částku 1.361.928 Kč. Technické zhodnocení bylo  
   provedeno ve výši 1.029.446,38 Kč u budovy č p. 131 Malé Svatoňovice  
   a ve výši 332.481,62 Kč u budovy č. p. 178 Malé Svatoňovice. 

 
7/2-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 
       rozpočtové opatření č. 3/2020. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu  

   s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  
   územních rozpočtů, ke snížení příjmové části rozpočtu o 3.908.408 Kč,  
   navýšení výdajové části rozpočtu o 18.502.164,20 Kč a ke zvýšení potřeby  
   financování o částku 22.410.572,20 Kč. 

 
 

 
 
 

Vladimír Provazník v. r.              Ing. Marek Švrčina v. r. 
               starosta obce                           místostarosta obce   
 
 
 


