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U S N E S E N Í 
ze 7. zasedání rady obce, konaného dne 03.08.2020 

v Malých Svatoňovicích 

  

  1/7-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       bere na vědomí 
       hospodaření obce k 30.06.2020. 

 

  2/7-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         schvaluje 

      nájemní smlouvu č. 851/2020 mezi obcí a paní Romanou Volhejnovou na pronájem  
      prostor sloužících k podnikání o výměře 30,9 m2 v objektu č.p. 105 za účelem  
      poskytování služeb kadeřnictví. 

 

  3/7-20  - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

       nájemní smlouvu č. 852/2020 mezi obcí a paní Janou Volhejnovou na pronájem  
       prostor sloužících k podnikání o výměře 13,5 m2 v objektu č.p. 105 za účelem  
       poskytování služeb pojišťovny. 
 

  4/7-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

                  dodatek č. 2 ke smlouvě č. 1098/2016 o poskytnutí dotace na roky 2016-2019 mezi obcí  
                  a společností Kladské pomezí, o.p.s., kterým se posouvá termín dokončení projektu  
                  Festival zážitků. 

 

  5/7-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         projednala 

                  návrh dodatku k veřejnoprávní smlouvě o zajišťování výkonu úkolů dle ust. § 3a zákona  
                  č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů mezi obcí a Městem  
                  Trutnov a doporučuje zastupitelstvu obce schválení tohoto dodatku.       
   

  6/7-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

            schvaluje 

                  smlouvu o výpůjčce č. 01/2020 mezi obcí a Muzeem východních Čech v Hradci Králové  
      na zapůjčení vybraných exponátů z Muzea bratří Čapků na období od 10.09.2020  

      do 20.03.2021. 

 

   7/7-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  bere na vědomí  
                  návrh rozpočtového výhledu obce na období let 2021 – 2023 a doporučuje zastupitelstvu  
                  obce jeho schválení. 
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  8/7-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

       na základě žádosti ředitelky Základní školy Malé Svatoňovice, pořízení nového nábytku  
                  do cvičné kuchyňky v budově základní školy II. stupně v hodnotě 60.542,35 Kč, který  
                  bude hrazen z provozních prostředků této organizace. 
 

  9/7-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        souhlasí s tím, 

                  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“).  

      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.   

 

10/7-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

        mimořádnou odměnu Evě Přibylové – ředitelce MŠ Malé Svatoňovice. 
 

11/7-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        bere na vědomí 
        rozhodnutí č. 1190400195 o poskytnutí finančních prostředků formou dotace ze  
                   Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 9.697.795,42 Kč na realizaci akce  
                   „Dostavba kanalizace v obci Malé Svatoňovice“. 
 

12/7-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

        přidělení obecního bytu č. 5 v bytovém domě č.p. 213   

                   na dobu určitou od 1.9.2020 do 28.2.2021. 
 

13/7-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

        přidělení obecního bytu č. 2  v bytovém domě č.p. 75  na dobu  

                   neurčitou.                
 

14/7-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        projednala  

žádost  na odkup části p.p.č. 589 k.ú. Odolov o výměře 2.500 m2  

a ukládá starostovi obce připravit tento bod k projednání na nejbližším zasedání ZO. 
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15/7-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        bere na vědomí  
        oznámení o vzniku spolku Památník Odolov, z.s. a schvaluje finanční dar na činnost  
                   tohoto spolku ve výši 1.000 Kč na rok 2020. 

 

16/7-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        bere na vědomí 
informaci o získání dotace na projekt „5.1a – Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ  
Malé Svatoňovice“ ve výši 1.896.751,60 Kč a na projekt „5.1b – Realizace systému  
nuceného větrání v budově Základní školy Malé Svatoňovice“ ve výši 873.426,40 Kč. 
 

17/7-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        bere na vědomí 
informaci o získání dotace na projekt „Dětská a workoutová hřiště v Malých  
Svatoňovicích“ ve výši 541.249 Kč. 
 

18/7-20 – Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje  

rozpočtové opatření č. 7/2020. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením  
§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ke zvýšení 
příjmové části rozpočtu o 510.000 Kč, navýšení výdajové části rozpočtu o 50.000 Kč a  
ke snížení potřeby financování o částku 460.000 Kč. 
 

 

 

 

 

 

 

   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. 

 

 

 


