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U S N E S E N Í 
ze 2. zasedání rady obce, konaného dne 08.02.2021 

v Malých Svatoňovicích 
 
  

1/2-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
     schvaluje 
     rozpočtové opatření č. 1/2021. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením  
                § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k navýšení  
                příjmové a výdajové části rozpočtu o 483.436 Kč z důvodu promítnutí dotace z MŠMT na  
                financování Šablon v ZŠ Malé Svatoňovice. 
 
2/2-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
       schvaluje 
                smlouvu č. 9421000113/2021/4000235267 se společností GasNet, s.r.o. o podmínkách  
                napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě  
                budoucí nájemní pro lokalitu „Na Vyhlídce“. 
 
3/2-21  - Rada obce Malé Svatoňovice 
      schvaluje 
                smlouvu č. 9421000114/2021/4000235243 se společností GasNet, s.r.o. o podmínkách  
                napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě  
                budoucí nájemní pro lokalitu „Pod Polskem“. 
 
4/2-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
      schvaluje 
     smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2020242/VB/03 Malé  
                Svatoňovice, knn pro p.č. 285/4 mezi obcí a spol. ČEZ Distribuce, a.s.  
                Věcné břemeno se týká zemního kabelového vedení NN na p.p.č. 402 k.ú. Malé  
                Svatoňovice. 
 
5/2-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
          schvaluje 
     smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové  
                hladiny 0,4 kV (NN) č. 21_SOP_02_4121754708 týkající se bytu v BD č.p. 74. 
 
6/2-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
       schvaluje  

    dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů mezi obcí a spol. Transport Trutnov s.r.o,  
    kterou se řeší postup uplatnění slevy na poplatku za skládkování komunálních odpadů. 
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7/2-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                bere na vědomí  
     informaci o doručené nabídce na bytovou jednotku č. 129/1 v BD č.p. 129 Malé  
                Svatoňovice. Návrh kupní smlouvy bude předložen ke schválení na nejbližším zasedání  
                zastupitelstva obce. 
 
8/2-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                bere na vědomí  
                informaci o odstoupení žadatelů od záměru koupě pozemku p.č. 166/22 v lokalitě „Na  
                Vyhlídce“. Pozemek bude nabídnut k prodeji žadatelům v pořadníku. 
                   
9/2-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                bere na vědomí 

    informaci o doručených žádostech ve třetí výzvě na prodej pozemků pro výstavbu RD  
    v lokalitě „Pod Polskem“. 
 

10/2-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                  bere na vědomí 

      informaci o doručených žádostech ve výzvě na prodej pozemků pro výstavbu RD  
      v lokalitě „Na Odolově“. 

 
11/2-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                  schvaluje  

nákup komunálního traktoru SECO P-6 PRO 4x4 s vrchním výsypem v hodnotě  
185 tis. Kč vč. DPH. 

 
12/2-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                  schvaluje 
                  prominutí nájemného vč. paušálních plateb za období od 01.04.2021 do 30.06.2021   
                  nájemcům nebytových prostor v majetku obce dle přílohy č. 1 v celkové hodnotě  

      37.766 Kč v návaznosti na opatření proti nákaze Covid-19. 
 
13/2-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                  schvaluje 
       dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 1141/2019 na pronájem prostor restaurace Kamenka.  
                  Dodatkem dochází ke snížení zálohových plateb na elektřinu a vytápění o 50% na období  
                  od 01.04.2021 do 31.12.2021. 
 
14/2-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                  schvaluje 
       cenovou nabídku společnosti DRAG s.r.o. na zpracování žádosti o dotaci z programu  
                  podpory bydlení 2021 poskytované MMR ČR z podprogramu 117D063 „Technická  
                  infrastruktura“ v hodnotě 10.600 Kč bez DPH. Akce se týká výstavby infrastruktury pro  
                  RD v lokalitě „Na Vyhlídce“ a „Pod Polskem“. 
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15/2-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                  schvaluje 
       cenovou nabídku společnosti DRAG s.r.o. na zpracování žádosti o dotaci vč. dokumentu  

      o investičním záměru v programu 298 33 MF ČR z podprogramu 298D2330 „Podpora  
                  výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury“ v hodnotě 41.400 Kč bez DPH.  
                  Akce se týká rekonstrukce bytového domu č.p. 76. 
 
16/2-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                  schvaluje 
       cenovou nabídku společnosti DRAG s.r.o. na zpracování žádosti o dotaci vč. dokumentu  

      o investičním záměru v programu 298 23 MF ČR z podprogramu 298D2380 „Podpora  
                  rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí“  
                  v hodnotě 45 tis. Kč bez DPH. Akce se týká rekonstrukce budovy ZŠ 1. stupně. 
 
17/2-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                  bere na vědomí 
       zprávu o činnosti Muzea bratří Čapků a Turistického informačního centra MBČ 
                  za rok 2020. 
 
18/2-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                  bere na vědomí 
       informaci o výši dlužného nájemného v nájemních bytech obce.  
 
19/2-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                  schvaluje 
       poskytnutí finančního daru Domovu důchodců Pilníkov ve výši 1.000 Kč na rok 2021. 

 
20/2-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                  schvaluje 
       termín zasedání zastupitelstva obce a to 08.03.2021 v zasedací místnosti obecního  
                  úřadu.  

 
 
 
 
 

 
         Vladimír Provazník v. r.                                  Ing. Marek Švrčina v. r. 

                         starosta obce                                         místostarosta obce 


