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U S N E S E N Í 
z 5. zasedání rady obce, konaného dne 18.05.2020 

v Malých Svatoňovicích 

 

  

  1/5-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje  

      na základě výběrového řízení, dodavatele zakázky „Novostavba turistické rozhledny  
      na vrcholu Žaltman v Jestřebích horách“ spol. Stavebně Dopravní Trutnov s.r.o.  
      v hodnotě 3.598.711,63 Kč vč. DPH. 

 

  2/5-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

       na základě výběrového řízení, dodavatele zakázky „Obec Malé Svatoňovice –  

                  rekonstrukce objektu MŠ Malé Svatoňovice“ spol. STAKO Červený Kostelec s.r.o.  
                  v hodnotě 5.482.815,74 Kč vč. DPH. 
 

  3/5-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         schvaluje 

      přidělení obecního bytu č. 26 v bytovém domě č.p. 214  na dobu  

      neurčitou. 
 

  4/5-20  - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

přidělení obecního bytu č. 25 v bytovém domě č.p. 214   

       na dobu neurčitou. 
 

  5/5-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

      nájemní smlouvu č. 513/2020 mezi obcí a paní Vlastou Haškovou na pronájem prostor  

      sloužících k podnikání o výměře 23,8 m2 v objektu č.p. 147 za účelem poskytování  
      masážních služeb. 

 

  6/5-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         schvaluje 

                  nájemní smlouvu č. 586/2020 mezi obcí a  na pronájem částí  
      p.p.č. 524/16, 524/15 a 524/2 o celkové výměře 32 m2 k umístění demontovatelné  
      plechové garáže. 

 

  7/5-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

          projednala  

                  závěrečný účet obce za rok 2019. 
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  8/5-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

                  rozpočtové opatření č. 4/2020. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením  
                  § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ke zvýšení  
                  příjmové části rozpočtu o 550.540 Kč, navýšení výdajové části rozpočtu  

      o 45.000 Kč a ke snížení potřeby financování o částku 505.540 Kč. 
  

 9/5-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       bere na vědomí 
      oznámení ředitelky MŠ Malé Svatoňovice o uzavření mateřské školy v období letních  
                 prázdnin od 13.07. do 14.08.2020. 

 

10/5-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

                  smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby  
                  zemního kabelového vedení č. IV-12-2020572/SoBS/2 Malé Svatoňovice, knn pro p.č.  
                  462/1 mezi obcí a spol. ČEZ Distribuce, a.s.. 

 

11/5-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        projednala 

        návrh dodatku č.2 ke smlouvě o dílo mezi obcí a spol. KENVI CZ s.r.o. na akci  
      „Petrovice-rekonstrukce místní komunikace na p.p.č. 215/1“ a doporučuje zastupitelstvu  
       obce jeho schválení. 
 

12/5-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        projednala 

        návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi obcí a spol. Průmstav Náchod s.r.o. na akci  
      „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malé Svatoňovice“ a doporučuje zastupitelstvu obce  
        jeho schválení. 

 

13/5-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        projednala 

        prodej bytových jednotek v BD č.p. 129 a pověřuje starostu obce přípravou kupních  
                   smluv k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva obce. 
 

14/5-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        projednala  

                   žádost spol. Maratonstav a.s. o vydání souhlasu s výstavbou 16 bytových jednotek  
       na pozemcích obce a pověřuje starostu obce k přípravě všech podkladů k projednání  
       na zasedání zastupitelstva obce. 
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15/5-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        neschvaluje  

                   finanční dar na podporu provozu Linky bezpečí, z.s. pro rok 2020. 
 

16/5-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje  

finanční dar ve výši 5.000 Kč Farní charitě Dvůr Králové nad Labem na činnost Centra pro  
rodinu Klubko, Sociálně aktivizační služby Labyrint a na provoz bezplatné Občanské  
poradny ve Dvoře Králové nad Labem a v Trutnově pro rok 2020. 

 

17/5-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje  

termín zasedání zastupitelstva obce a to 01.06.2020 od 18:00 v zasedací místnosti    
obecního úřadu. 
 

 

 

 

 

   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. 

 

 


