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U S N E S E N Í 
z 10. zasedání rady obce, konaného dne 24.11.2020 

v Malých Svatoňovicích 

  

1/10-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       bere na vědomí 
       hospodaření obce k 31.10.2020. 

 

2/10-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         projednala 

      návrh rozpočtu obce na rok 2021. 
 

3/10-20  - Rada obce Malé Svatoňovice 

         schvaluje 

       dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi obcí a spol. STAKO Červený Kostelec s.r.o.  
       na provedení díla „Obec Malé Svatoňovice – rekonstrukce objektu MŠ Malé  
       Svatoňovice“. Tímto dodatkem dochází k navýšení celkové ceny díla o vícepráce  
       v hodnotě 150 130,84 Kč bez DPH. 

 

4/10-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje   

       přidělení obecního bytu č. 6 v domě č. p. 147  na dobu jednoho  
                  roku s možností prodloužení. 
 

5/10-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

            bere na vědomí 
       informaci o doručené nabídce na bytovou jednotku č. 129/4 v BD č.p. 129 Malé  
                  Svatoňovice a schvaluje prodloužení doby zveřejnění záměru obce na prodej bytové  
                  jednotky č. 129/1 umístěné v bytovém domě č.p. 129 s termínem do 31. ledna 2021.  
                  Prodej bude zveřejněn i na internetových inzertních portálech. 

 

6/10-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         bere na vědomí  
      informaci o doručených žádostech v druhé výzvě na prodej pozemků pro výstavbu RD  
      v lokalitách „Na Vyhlídce“ a „Pod Polskem“ a schvaluje prodloužení doby zveřejnění  
      záměru na prodej volných třech pozemků s termínem do 31. ledna 2021. Prodej bude  

      zveřejněn i na internetových inzertních portálech.     
              

7/10-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

zveřejnění záměru obce na prodej p.p.č. 680/5 o výměře 1 544m2 a p.p.č. 680/6  
     o výměře 693 m2, jež jsou odděleny z p.p.č. 680/1 vše k.ú. Odolov. 
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  8/10-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                    projednala 

         postup přípravy prodeje stavebních pozemků v lokalitě Odolov a ukládá starostovi obce  
                    připravit pravidla pro prodej těchto pozemků na nejbližší zasedání zastupitelstva obce. 
 

  9/10-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                    schvaluje 

         výpověď nájemní smlouvy č. 1656/2015, jež je uzavřená mezi obcí a   
                    . 
 

10/10-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                    schvaluje 

         dodatek č. 1 pachtovní smlouvy č. 1078/2016 mezi obcí a .  
                    Dodatkem dochází ke zúžení pachtu pozemku p.č. 680/1 k.ú. Odolov o výměru 

        2 237 m2. 

 

11/10-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                    schvaluje  

         dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 0945/2017 mezi obcí a .  

                    Dodatkem dochází k ukončení nájemní smlouvy, jejímž obsahem byl pronájem 15 m2  

                    p.p.č. 216/3 k.ú. Malé Svatoňovice. 
 

12/10-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                    schvaluje 

         dodatek č. 1 pachtovní smlouvy č. 1080/2016 mezi obcí a .  
                    Dodatkem dochází ke zúžení pachtu o výměru 7 417 m2 p.p.č. 589 k.ú. Odolov. 
 

13/10-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                    schvaluje 

         dodatek č. 2 pachtovní smlouvy č. 1077/2016 mezi obcí a .  
                    Dodatkem dochází ke zúžení pachtu o 320 m2 p.p.č. 54/2 k.ú. Malé Svatoňovice. 
 

14/10-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                    schvaluje 

  finanční dar Oblastní charitě Červený Kostelec na provozní náklady Hospice Anežky  
  České a Mobilního hospice Anežky České ve výši 10.000 Kč na rok 2021. 
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15/10-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                    schvaluje 

  rozpočtové opatření č. 10/2020. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu  

  s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních     
  rozpočtů, ke snížení výdajové části rozpočtu v oblasti základní školy o částku 268 486 Kč  
  a ke zvýšení výdajové části rozpočtu v oblasti mateřské školy o částku 268 486 Kč z  
  důvodu opravy chybné úpravy rozpočtu v návaznosti na získanou dotaci z MŠMT ČR  
  na projekt Šablony pro MŠ v rozpočtovém opatření č. 8/2020. Celkové údaje rozpočtu  
  obce na rok 2020 ve výdajové části rozpočtu se tímto opatřením č. 10/2020 nemění. 
 

16/10-20 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                    schvaluje 

  termín zasedání zastupitelstva obce a to 14.12.2020 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. 

 

 


