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U S N E S E N Í 

z 6. zasedání rady obce, konaného dne 24.05.2021 
v Malých Svatoňovicích 

 
  

1/6-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
     bere na vědomí 
     hospodaření obce k 30.04.2021. 
 
2/6-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
       schvaluje 
                rozpočtové opatření č. 3/2021. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením  

    § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k navýšení  
    příjmové části rozpočtu o 276.602,61 Kč, navýšení výdajové části rozpočtu o 210.000 Kč 
    a ke snížení potřeby financování o částku 66.602,61 Kč. 
 

3/6-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
       schvaluje  

    smlouvu č. 1190400195 mezi obcí a Statním fondem životního prostředí ČR o poskytnutí  
    podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 8.112.172,46 Kč na  
    realizaci akce „Dostavba kanalizace v obci Malé Svatoňovice“. 

 
4/6-21  - Rada obce Malé Svatoňovice 
      schvaluje 
                smlouvu č. 21_SOBS01_4121796582 mezi obcí a spol. ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření  
                budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě, 
                jež se týká devíti nových stavebních pozemků v lokalitě Pod Polskem. 
 
5/6-21  - Rada obce Malé Svatoňovice 
      schvaluje 
                smlouvu č. 21_SOBS01_4121796580 mezi obcí a spol. ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření  
                budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě,  
                jež se týká pěti nových stavebních pozemků v lokalitě Na Vyhlídku. 
 
6/6-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
          schvaluje 
     smlouvu č. 21_SOBS01_4121782049 mezi obcí a spol. ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření  
                budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě, 
                jež se týká třech nových stavebních pozemků v lokalitě Odolov. 
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7/6-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                schvaluje  
     smlouvu mezi obcí a Správou silnic Královéhradeckého kraje o výpůjčce částí p.p.č. 414 a  
                464/13 k.ú. Malé Svatoňovice pro realizaci akce „Malé Svatoňovice – dlážděný pás podél  
                ul. J. Masaryka“. 
 
8/6-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                projednala 
                kalkulaci projektových prací na výstavbu části nového vodovodu v Odolově a doporučuje  
                zastupitelstvu obce schválení projektové přípravy této akce. 
                   
9/6-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                schvaluje 

    zveřejnění záměru obce na pronájem části p.p.č. 269/1 k.ú. Malé Svatoňovice o výměře  
    220 m2, jež slouží jako zahrádka k nájemnímu bydlení. 

 
10/6-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                  projednala 

      možnost nákupu použitých mantinelů pro kluziště zimního stadionu v obci a doporučuje  
      zastupitelstvu obce nákup zařízení schválit. 

 
11/6-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                  schvaluje 

      termín zasedání zastupitelstva obce a to 21.06.2021 v zasedací místnosti obecního  
      úřadu. 
 
 

 
 
 

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

                         starosta obce                                         místostarosta obce 


