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U S N E S E N Í 
z 6. zasedání rady obce, konaného dne 22.06.2020 

v Malých Svatoňovicích 

  

  1/6-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       bere na vědomí 
       hospodaření obce k 31.05.2020. 

 

  2/6-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

       cenovou nabídku spol. Východočeská rozvojová s.r.o. na administraci projektu  
      rekonstrukce MŠ Malé Svatoňovice, podpořeného z programu MF (VPS), v hodnotě  
      36.000 Kč bez DPH. 

 

  3/6-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         schvaluje 

      cenovou nabídku Ing. Luboše Kaspera na výkon technického dozoru stavebníka  
      a koordinátora BOZP na akci rekonstrukce MŠ Malé Svatoňovice. 

 

  4/6-20  - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

       smlouvu č. 02021931 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České  
       republiky ve výši 500 tis. Kč na realizaci sadových úprav místního hřbitova a nákup  
       nosiče kontejnerů. 

 

  5/6-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

                  smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2019397/VB/1 Malé  
                  Svatoňovice, knn pro p.č. 184/3 mezi obcí a spol. ČEZ Distribuce, a.s.. Věcné břemeno se  
                  týká zemního kabelového vedení NN. 

 

  6/6-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         souhlasí, 
                  že příspěvková organizace Základní škola Malé Svatoňovice je oprávněna provádět  

      technické zhodnocení svěřeného dlouhodobého nemovitého majetku a zároveň je    
      povinna zachovávat výstupy projektu minimálně po dobu trvání udržitelnosti projektu  
      (projekt s názvem „Učebna informatiky, cizích jazyků a přírodovědná učebna",  

      registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013687). Obec Malé Svatoňovice je na  
      základě Zřizovací listiny ze dne 25. 4. 2016 zřizovatelem příspěvkové organizace Základní  
      škola Malé Svatoňovice, se sídlem 17. listopadu 178, 542 34 Malé Svatoňovice, IČ:    
      49290649. Na základě této Zřizovací listiny (čl. 6 Vymezení majetku ve vlastnictví  
      zřizovatele předaného příspěvkové organizaci k hospodaření), byl vymezen dlouhodobý  
      nemovitý majetek a dlouhodobý movitý majetek, který zřizovatel svěřuje příspěvkové    
      organizaci k hospodaření. 
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  7/6-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

          schvaluje 

                  dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0593/2016 mezi obcí a MUDr. Irenou Millerovou, kterým  
                  dochází ke snížení paušální platby na úklid společných prostor s účinností od 1.7.2020. 
 

  8/6-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

                  dodatek č. 2 ke smlouvě č. 047/2019 mezi obcí a MUDr. Janou Finger Rouskovou, kterým  
                  dochází ke snížení paušální platby na úklid společných prostor s účinností od 1.7.2020. 
  

 9/6-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

      dodatek č. 1 ke smlouvě č. 609/2019 mezi obcí a Pavlínou Martínkovou, kterým  
                 dochází ke snížení paušální platby na úklid společných prostor s účinností od 1.7.2020. 
 

10/6-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

                  mimořádnou odměnu Mgr. Dagmar Kostelecké – ředitelce ZŠ Malé Svatoňovice. 
 

11/6-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

        na základě žádosti, ukončení nájemní smlouvy č. 1152/2016 mezi obcí a Pavlínou  
                   Tomkovou dohodou k 30.6.2020. 

 

12/6-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje  

        přidělení obecního bytu č. 6 v bytovém domě č.p. 213-1  výměnou za  
                   byt č. 4 v bytovém domě č.p. 213. 
 

13/6-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

        přidělení obecního bytu č. 4 v bytovém domě č.p. 213-1  výměnou  
                   za byt č. 2 v č.p. 213-1. 

 

14/6-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        bere na vědomí 
        sdělení MF ČR o poskytnutí dotace ve výši 4,9 mil. Kč na realizaci akce „Malé  
                   Svatoňovice – rekonstrukce objektu MŠ Malé Svatoňovice.                
 

15/6-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        neschvaluje  

                   poskytnutí finančního daru na podporu Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených  
                   dětí v ČR z.s. na rok 2020. 
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16/6-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje  

finanční dar na činnost Klubu vojenské historie Odolov z.s. ve výši 5.000 Kč na rok 2020. 

 

17/6-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje  

rozpočtové opatření č. 6/2020. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením  
§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ke snížení  
příjmové části rozpočtu o 61.420 Kč, navýšení výdajové části rozpočtu o 128.580 Kč a ke  
zvýšení potřeby financování o částku 190.000 Kč. 
 

18/6-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje  

zveřejnění záměru obce pronajmout  nebytové prostory ve 3. NP domu č.p. 105, 
o celkové výměře 30,9 m2 umístěného na st.p.č. 319 v k. ú. Malé Svatoňovice. 
 

 

 

 

 

   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. 

 

 


