
Obec Malé Svatoňovice 

 

U S N E S E N Í 
ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21.09.2020 

v Malých Svatoňovicích 

 

1/4-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   bere na vědomí  
   zprávu o práci rady obce. 

  

2/4-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

   rozpočtový výhled obce na období let 2021 – 2023. 

 

3/4-20- Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje  

   kupní smlouvu č. 991/2020 mezi obcí a  na nákup  
   st.p.č. 609, jejíž součástí je stavba garáže, nacházející se v k.ú. Malé  
   Svatoňovice o celkové výměře 43 m2 v hodnotě 210 tis. Kč. 
 

4/4-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje  

   darovací smlouvu č. 990/2020 mezi obcí a TJ Sokol Malé Svatoňovice, jejíž  
   předmětem je dar pozemku p.č. 2048/6 k.ú. Velké Svatoňovice o celkové  
   výměře 2 962 m2, na kterém je z části umístěno fotbalové hřiště této  

   organizace. 

 

5/4-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

   zveřejnění záměru obce na prodej bytových jednotek č. 129/1 a 129/4  
   v bytovém domě J. Masaryka č.p. 129, Malé Svatoňovice, umístěném  
   na st.p.č. 173 k. ú. Malé Svatoňovice. Prodej bude proveden obálkovou  
   metodou s nejnižším podáním 990 tis. Kč a s termínem předložení nabídek  

   do 19.10.2020. 

 

6/4-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

   pravidla pro prodej pozemků ve vlastnictví obce Malé Svatoňovice v lokalitě  
   Na Vyhlídce a Pod Polskem s termínem zveřejnění od 01.10.2020. 

 

7/4-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

   záměr obce rozdělit p.p.č. 589 k.ú. Odolov o celkové výměře 7 417m2 na tři  
   samostatné pozemky  
   a ukládá  
   starostovi obce připravit pravidla pro prodej těchto pozemků na nejbližší  
   zasedání zastupitelstva obce.  
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8/4-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   bere na vědomí 
       hospodaření obce k 31.08.2020.     

 

9/4-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

   dodatek veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu úkolů dle ust. § 3a  
   zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů mezi obcí  
   a Městem Trutnov. 

 

10/4-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      stanoví 
             jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020 příspěvkové organizaci Bytová  
        správa Malé Svatoňovice navýšení neinvestičního finančního příspěvku  

      na rok 2020 na krytí odpisů příspěvkové organizaci Bytová správa Malé  
      Svatoňovice o částku 60 594 Kč na celkovou výši 183 582 Kč z důvodu  
      zvýšení odpisového plánu BS v návaznosti na převod technického  
      zhodnocení bytového domu čp. 75 do majetku Bytové správy Malé  
      Svatoňovice k 1. 6. 2020.  

      Úhrada zvýšeného příspěvku příspěvkové organizaci bude provedena ve výši  
      30 297Kč v termínu do 30. září 2020 a ve výši 61 044 Kč do 15. října 2020.    

       

11/4-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      stanoví 
         jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020 příspěvkové organizaci Bytová  
       správa Malé Svatoňovice navýšení odvodu z odpisů na rok 2020 o částku  
       60 594 Kč na celkovou výši 183 582 Kč z důvodu zvýšení odpisového plánu BS  
       v návaznosti na převod technického zhodnocení bytového domu čp. 75  

      do majetku Bytové správy Malé Svatoňovice k 1. 6. 2020.  

      Úhrada zvýšeného odvodu příspěvkovou organizací bude provedena ve výši  
      61 044 Kč v termínu do 30. září 2020 a ve výši 61 044 do 25. prosince 2020.        

 

12/4-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      ruší,  
            v návaznosti na usnesení Rady obce č. 2/8-20 ze dne 07.09.2020, o zřízení  
       odboru kultury obecního úřadu k datu 30.09.2020, organizační složku obce  
       Muzeum bratří Čapků a organizační složku Místní knihovna. Muzeum bratří  
       Čapků a Místní knihovna se s účinností od 01.10. 2020 stávají součástí  
       obecního úřadu.  
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13/4-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje  

      příjem dotace od Ministerstva financí ČR v rámci programu č. 29822 na akci  
      Obec Malé Svatoňovice – rekonstrukce objektu MŠ Malé Svatoňovice ve výši  
      4.900.000 Kč  
      a pověřuje  
      starostu obce podpisem smluvní dokumentace. 

 

14/4-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje  

      příjem dotace od Státního fondu životního prostředí ČR v rámci výzvy  
      č. NPŽP 4/2019 na akci Dostavba kanalizace v obci Malé Svatoňovice ve výši  
     9.697.795,42 Kč  
     a pověřuje  
     starostu obce podpisem smluvní dokumentace. 

 

15/4-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje  

      příjem dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci programu  
      č. 11782  
      na akci Dětská a workoutová hřiště v Malých Svatoňovicích ve výši  
      541.249 Kč  
      a pověřuje  
      starostu obce podpisem smluvní dokumentace. 
 

16/4-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje  

      nákup čelní odpružené šípové radlice ozn. T201/V2 v hodnotě 85.000 Kč  
      bez DPH. 

 

17/4-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje,  

      na základě výsledků výběrového řízení, dodavatele na realizaci akce Dětská  
      a workoutová hřiště v Malých Svatoňovicích, společnost TEWIKO systems  
      s.r.o. s nabídkovou cenou ve výši 769.681 Kč vč. DPH  
      a pověřuje  
      starostu obce podpisem smlouvy o dílo. 
 

18/4-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     schvaluje 

      nákup adventních hrnků v hodnotě 90.024 Kč vč. DPH určených  
      k následnému prodeji. 
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19/4-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      bere na vědomí 
      informace o dění v obci. 

 

20/4-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje  

      rozpočtové opatření č. 8/2020. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu  
      s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  
      územních rozpočtů, ke zvýšení příjmové části rozpočtu o 8.116.963,84 Kč,  
      navýšení výdajové části rozpočtu o 8.576.747,20 Kč a ke zvýšení potřeby  
      financování o částku 459.783,36 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. 
 


