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U S N E S E N Í 
z 9. zasedání rady obce, konaného dne 19.10.2020 

v Malých Svatoňovicích 

  

  1/9-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       bere na vědomí 
       hospodaření obce k 30.09.2020. 

 

  2/9-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         schvaluje 

      na základě VŘ obálkovou metodou, přidělení bytu č. 17 v bytovém domě č.p. 215   
      . 

 

  3/9-20  - Rada obce Malé Svatoňovice 

         schvaluje 

       na základě VŘ obálkovou metodou, přidělení bytu č. 18 v bytovém domě č.p. 215   
       . 

 

  4/9-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        vzala na vědomí  
      informaci o doručených žádostech na koupi pozemků pro výstavbu RD v lokalitách  

      „Na Vyhlídce“ a „Pod Polskem“ a schvaluje prodloužení doby zveřejnění záměru  

      na prodej volných pozemků s termínem do 16. listopadu 2020. Prodej bude zveřejněn  
      i na internetových inzertních portálech. 
 

  5/9-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         schvaluje  

      prodloužení doby zveřejnění záměru obce na prodej bytových jednotek č. 129/1 a 129/4   

                  umístěných v bytovém domě č.p. 129 s termínem do 16. listopadu 2020. Prodej bude  

                  zveřejněn i na internetových inzertních portálech. 
                  

  6/9-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

            schvaluje 

       smlouvu o zřízení věcného břemene č. 8800094805_1/VB/P mezi obcí a společností  
                  GasNet, s.r.o., jejímž předmětem je uložení plynárenského zařízení v p.p.č. 415/9, 446 a  
                  468/2 k.ú. Malé Svatoňovice. 
 

   7/9-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

       smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby  
      č. IV-12-2020919/SOSB VB/2 Malé Svatoňovice, knn pro p.č. 570 mezi obcí a společností  

                  ČEZ Distribuce, a.s., jejímž předmětem je zemní kabelové vedení NN na p.p.č. 523/1 k.ú.  
                  Malé Svatoňovice. 
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   8/9-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

       dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí a spol. Ingplan s.r.o., kterým se upravuje  
                  předmět smlouvy a doba a místo plnění u akce „Projektová dokumentace – inženýrská  
                  infrastruktura pro 5 RD v lokalitě Na Vyhlídce, Malé Svatoňovice“. 
 

   9/9-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

       dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí a spol. Ingplan s.r.o., kterým se upravuje  
                  předmět smlouvy a doba a místo plnění u akce „Projektová dokumentace – inženýrská  
                  infrastruktura pro 9 RD v lokalitě Pod Polskem, Malé Svatoňovice“. 
 

10/9-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

       cenovou nabídku společnosti Ingplan s.r.o. na tvorbu projektové dokumentace a zajištění  
                  inženýrské činnosti na akci „Rekonstrukce veřejného prostranství na p.p.č. 399/5, 399/2  
                  a 399/4 k.ú. Malé Svatoňovice v hodnotě 121 tis. Kč vč. DPH. 
 

11/9-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  projednala  

       žádost společnosti České dráhy, a.s. o potvrzení kupní ceny za p.p.č. 696, 481/5 a 474/2  
                  k.ú. Malé Svatoňovice, jejichž celková výměra je 5 549 m2 a jejich hodnota je stanovena  

                  na 380 tis. Kč. Rada obce s navrženou částkou souhlasí a potvrzuje zájem obce o koupi  
                  těchto pozemků. 
 

12/9-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  projednala  

       žádost  na koupi pozemků ve vlastnictví obce p.č. 812 a 414/10 k.ú  
                  Strážkovice v Podkrkonoší. Rada obce neschvaluje zveřejnění záměru obce na prodej  
                  uvedených pozemků. 
 

13/9-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

       příspěvkové organizaci ZŠ Malé Svatoňovice podání žádosti o podporu v rámci výzvy  
                  MŠMT ČR, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem projektu Šablony III –  

                  ZŠ Malé Svatoňovice. 
 

14/9-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  bere na vědomí  
výroční zprávu o činnosti příspěvkové organizace ZŠ Malé Svatoňovice za školní rok      
2019/2020.  
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15/9-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  neschvaluje 

poskytnutí finančního daru na podporu spolku VOX Radvanice z.s. na rok 2020. 
 

16/9-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

                  finanční dar Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec na vydávání sborníku  
                  Rodným krajem ve výši 3.000 Kč na rok 2021. 
 

17/9-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

                  rozpočtové opatření č. 9/2020. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením  
                  § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ke zvýšení  
                  příjmové části rozpočtu o 500.000 Kč, navýšení výdajové části rozpočtu o 137.545 Kč  

      a ke snížení potřeby financování o částku 362.455 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. 

 

 


