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U S N E S E N Í 
z 5. zasedání rady obce, konaného dne 03.05.2021 

v Malých Svatoňovicích 

 

  

1/5-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

     projednala 

     návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 a doporučuje zastupitelstvu obce jeho  
                schválení. 
 

2/5-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

                bez výhrad účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Malé Svatoňovice za  
                rok 2020 a souhlasí s přídělem kladného hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši  
                229.099,15 Kč ve prospěch rezervního fondu organizace. 
 

3/5-21  - Rada obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje 

                bez výhrad účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Malé Svatoňovice za  
                rok 2020 a souhlasí s přídělem kladného hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši  
                15.575,08 Kč ve prospěch rezervního fondu organizace. 
 

4/5-21  - Rada obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje 

                bez výhrad účetní závěrku příspěvkové organizace Bytová správa Malé Svatoňovice za  
                rok 2020 a souhlasí s krytím ztráty z hospodaření za rok 2020 ve výši  
                64.871,51 Kč z rezervního fondu organizace. 
 

5/5-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

          schvaluje 

     bez výhrad účetní závěrku příspěvkové organizace Vodovody a kanalizace Malé  
                Svatoňovice za rok 2020 a souhlasí s přídělem kladného hospodářského výsledku za rok  
                2020 ve výši 2.072.567,23 Kč ve prospěch rezervního fondu organizace. 
 

6/5-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje  

    výběr dodavatele společnost REPARE Trutnov s.r.o., na realizaci akce „Technická  
    infrastruktura pro rodinné domy, lokalita Na Vyhlídce a Pod Polskem, Malé Svatoňovice. 

 

7/5-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                schvaluje  

     přidělení obecního bytu č. 25 v bytovém domě č.p. 213 . 
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8/5-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                schvaluje  

                převod částky 43.560 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace  
                Mateřská škola Malé Svatoňovice z důvodu finančního krytí investičních nákladů  
                administrace projektu rekonstrukce MŠ Malé Svatoňovice podpořené z programu MF ČR. 
                   

9/5-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                projednala  

    návrh na odpis zmařené investice pod názvem „Doplnění sběru separovaných odpadů  
    v obci Malé Svatoňovice“ ve výši 24.200 Kč do nákladů a návrh na odpis nevymahatelného  
    závazku firmy KONCEDO ve výši 45.375 Kč do nákladů a doporučuje zastupitelstvu obce  
    jejich schválení. 

 

10/5-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  projednala 

      návrh na odpis nedobytných pohledávek firmy Benagro služby s.r.o. ve výši 31.489,67 Kč 

      z evidence a doporučuje zastupitelstvu obce jeho schválení. 
 

11/5-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  projednala 

      návrh kupní smlouvy na koupi pozemkové parcely č. 31/1 k.ú. Malé Svatoňovice a  
      doporučuje zastupitelstvu obce její schválení. 

 

12/5-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  projednala  

      žádost  na prodej p.p.č. 589/1 k.ú. Odolov za předpokladu  
      úpravy jedné z podmínek kupní smlouvy, jež bude předložena ke schválení na nejbližším  
      zasedání zastupitelstva obce. 
 

13/5-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

      nájemní smlouvu č. 592/2021 na pronájem 150 m2 p.p.č. 464/3 k.ú. Malé Svatoňovice  
      mezi obcí a  na dobu neurčitou. 
 

14/5-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

      cenovou nabídku RNDr. Tomáše Kytlíka v hodnotě 24 tis. Kč vč. DPH na zajištění  
      zadávacího řízení na akci „Malé Svatoňovice – stavební úpravy a zlepšení tepelně  
      technických vlastností budovy ZŠ č.p. 131“. 
 

15/5-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

      cenovou nabídku RNDr. Tomáše Kytlíka v hodnotě 24 tis. Kč vč. DPH na zajištění  
      zadávacího řízení na akci „Malé Svatoňovice – rekonstrukce bytového domu č.p. 76“. 
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16/5-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

      příspěvkové organizaci Vodovody a kanalizace Malé Svatoňovice odpis nedobytných  
      pohledávek ve výši 2.811 Kč. 
 

17/5-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

      vybudování dlážděného pásu podél hlavní komunikace III/3014 v ulici J. Masaryka  

      v rozsahu projektové dokumentace č. 06-2021 zpracované Ing. Davidem Pauzarem. 
 

18/5-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  bere na vědomí 
      oznámení ředitelky MŠ o uzavření mateřské školy v období letních prázdnin a to  
      v termínu 12.7. – 13.8.2021. 

 

19/5-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

      finanční dar na činnost Farní charity Dvůr Králové nad Labem ve výši 5.000 Kč  
      na rok 2021. 

 

20/5-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  projednala 

      možnosti pronájmu ploch pro předzahrádky u bytových domů č.p. 334 – 337 a souhlasí    
      se zpracováním geometrického plánu na vymezení samostatných ploch pro  
      předzahrádky přízemních bytů.  

 

21/5-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  projednala 

      žádost Ing. Petra Kadaníka na právo provést stavbu optické sítě a zřízení služebnosti  

      optické sítě pod názvem Metropolitní optická síť Malé Svatoňovice – etapa 3 a  

      doporučuje zastupitelstvu obce schválit smlouvu o smlouvě budoucí na realizaci této  
      akce. 

 

 

 

 

         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. 

 


