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U S N E S E N Í 
ze 4. zasedání rady obce, konaného dne 20.04.2020 

v Malých Svatoňovicích 

  

  1/4-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje  

       cenovou nabídku Ing. Jana Tomka na administraci zadávacího řízení veřejné zakázky  
                  malého rozsahu „Nová rozhledna Žaltman“ v hodnotě 5 tis. Kč bez DPH. 
 

  2/4-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

       zadávací dokumentaci pro vypsání veřejné zakázky na akci „Nová rozhledna Žaltman“. 
 

  3/4-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         schvaluje 

       cenovou nabídku Ing. Jana Tomka na výkon inženýrské činnosti – technického dozoru  
                  investora na akci „Petrovice – rekonstrukce místní komunikace na p.p.č. 215/1“  
                  v hodnotě 11 tis. Kč bez DPH. 
 

  4/4-20  - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

       přidělení obecního bytu č. 1 v bytovém domě č.p. 75  na dobu  

       neurčitou. 
 

  5/4-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

      přidělení obecního bytu č. 3 v bytovém domě č.p. 75  na dobu  
      neurčitou. 

 

  6/4-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         schvaluje 

                  přidělení obecního bytu č. 4 v bytovém domě č.p. 75  na dobu  
                  neurčitou. 
 

  7/4-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

          schvaluje  

                  přidělení obecního bytu č. 2 v bytovém domě č.p. 75  na dobu,  
                  po kterou bude v rekonstrukci jejich podkrovní byt v bytovém domě č.p. 335. 
 

  8/4-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

                  přidělení obecního bytu č. 5 v bytovém domě č.p. 213  na dobu,  

                  po kterou bude v rekonstrukci jejich podkrovní byt v bytovém domě č.p. 335. 
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 9/4-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

       přidělení obecního bytu č. 2 v bytovém domě č.p. 213  na dobu,  

                  po kterou bude v rekonstrukci jejich podkrovní byt v bytovém domě č.p. 335. 
 

10/4-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

                  přidělení obecního bytu č. 18 v bytovém domě č.p. 215  na dobu,  

                  po kterou bude v rekonstrukci její podkrovní byt v bytovém domě č.p. 334. 
 

11/4-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

        zveřejnění záměru obce na pronájem 32 m2 z p.p.č. 524/16, 524/15 a 524/2 v k.ú. Malé  
                   Svatoňovice. 

 

12/4-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

        zveřejnění záměru obce na pronájem nebytových prostor ve 2. NP domu č.p. 147  
       o celkové výměře 23,8 m2 umístěného na st.p.č. 43/2 v k.ú. Malé Svatoňovice. 
 

13/4-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

        zveřejnění záměru obce na pronájem nebytových prostor ve 3. NP domu č.p. 105  
       o celkové výměře 13,5 m2 umístěného na st.p.č. 319 v k.ú. Malé Svatoňovice. 

 

14/4-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje  

                   zveřejnění záměru obce na pronájem plochy veřejného prostranství na náměstí K. Čapka  
                   o velikosti 40 m2 umístěné na p.p.č. 380/1 k.ú. Malé Svatoňovice, která bude využita  
                   k provozu venkovní zahrádky s občerstvením. 

 

15/4-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje  

                   nájemní smlouvu č. 434/2020 mezi obcí a  na pronájem částí p.p.č.  
                   524/15 a 524/16 o celkové výměře 64 m2 k umístění demontovatelné plechové garáže. 
 

16/4-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje  

bez výhrad účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Malé Svatoňovice  
za rok 2019.  

 

17/4-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje  

bez výhrad účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Malé Svatoňovice za     
rok 2019 a souhlasí s přídělem kladného hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši  
285.513,01 Kč ve prospěch rezervního fondu organizace. 
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18/4-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje  

bez výhrad účetní závěrku příspěvkové organizace Bytová správa Malé Svatoňovice za     
rok 2019 a souhlasí s přídělem kladného hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši  
517.586,84 Kč ve prospěch rezervního fondu organizace. 
 

19/4-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje  

bez výhrad účetní závěrku příspěvkové organizace Vodovody a kanalizace Malé 
Svatoňovice za rok 2019 a souhlasí s přídělem kladného hospodářského výsledku za rok 
2019 ve výši 1.660.740,23 Kč ve prospěch rezervního fondu organizace. 
 

20/4-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje  

prodej kolového traktoru Zetor Proxima 8441  za cenu 389.940 Kč, 
jež nabídl na základě výzvy o prodeji obálkovou metodou a pověřuje starostu obce 
podpisem potřebné smluvní dokumentace. 
 

21/4-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        projednala  

návrh na odprodej p.p.č. 2048/6 o výměře 2962 m2 v k.ú. Velké Svatoňovice organizaci 
TJ Sokol Malé Svatoňovice a schvaluje zveřejnění záměru obce na prodej této 
pozemkové parcely. 
 

22/4-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

přijetí  na pracovní pozici průvodce v Muzeu bratří Čapků na dobu 
určitou od 01.05.2020 v rámci Operačního programu zaměstnanost v rámci výzvy  
č. B35/03_16_047/CLLD_17_03_003. 

 

23/4-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

prominutí nájemného vč. paušálních plateb za období od 01.04.2020 do 30.06.2020 

nájemcům nebytových prostor v majetku obce dle přílohy č. 1 v celkové hodnotě  
46.014 Kč v návaznosti na opatření proti nákaze Covid-19. 

 

 

   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. 

 


