
Obec Malé Svatoňovice 

 

U S N E S E N Í 
ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Malé Svatoňovice konaného 21.06.2021 

v Malých Svatoňovicích 
 

1/2-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   bere na vědomí  
   zprávu o práci rady obce. 

  

2/2-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   bere na vědomí 
       zprávu finančního výboru. 
 

3/2-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

    schvaluje 

        v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění,  
   a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, účetní  
   závěrku obce Malé Svatoňovice za rok 2020 bez výhrad.  

 

4/2-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

   v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu  

   se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
   v platném znění, celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Malé  
   Svatoňovice za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření  
   obce za rok 2020 s výhradou  
   a ukládá  
   účetní obce důsledně dodržovat postupy účtování transferů s povinností  
   vypořádání v návaznosti na ČÚS č. 703 bod 5.3 a  § 36 odst. 1 zákona  
   č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. 

 

5/2-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. 839/2021 mezi obcí a   

    na prodej p.p.č. 279/21 v k.ú. Malé Svatoňovice  
o výměře 1073 m2 určené k výstavbě rodinného domu. 

 

6/2-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

       kupní smlouvu č. 884/2021 mezi obcí a   
   na prodej p.p.č. 589/1 k.ú. Odolov o výměře 2.473 m2 určené k výstavbě  
   rodinného domu  
   a schvaluje  

   podpis smlouvy o advokátní úschově finančních prostředků a listin. 
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7/2-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

       kupní smlouvu č. 834/2021 mezi obcí a Bezpečnostně právní akademií, s.r.o.  
    na koupi p.p.č. 31/1 v k.ú. Malé Svatoňovice o výměře 7347 m2, na které je  
    umístěn atletický stadion za celkovou cenu 602.000 Kč. 

 

8/2-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

       kupní smlouvu mezi obcí a spol. České dráhy, a.s. na koupi p.p.č. 696, 481/5  
   a 474/2 v k.ú. Malé Svatoňovice o celkové výměře 5549 m2  za celkovou cenu  

   380.000 Kč. 
 

9/2-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

   smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské  
   sítě mezi obcí a Správou železnic, státní organizace. Věcným břemenem bude  
   zatížena p.p.č. 481/5 k.ú. Malé Svatoňovice. 

 

10/2-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     schvaluje 

       smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a o právu  
      provést stavbu mezi obcí a společností Rtyně.net s.r.o. Na pozemcích obce  
      bude zbudována stavba „Metropolitní optická síť Malé Svatoňovice –  

     etapa 3“, pro kterou bude zřízeno věcné břemeno služebnosti v nezbytném  
     rozsahu. 

 

11/2-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     bere na vědomí 
       hospodaření obce k 31.05.2021. 

 

12/2-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     schvaluje 

           uzavření smlouvy o dílo mezi obcí a společností Repare Trutnov s.r.o.  
     na realizaci veřejné zakázky s názvem „ Technická infrastruktura pro rodinné  
     domy, lokalita Na Vyhlídce a Pod Polskem, Malé Svatoňovice“ v celkové  
     hodnotě 14.037.856,23 Kč vč. DPH. 

 

13/2-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     schvaluje 

     s ohledem na dokončení výstavby rozhledny Žaltman v roce 2020 a její  
     uvedení do provozu dne 24. 9. 2020, dodatek č. 1 Statutu fondu  
     na financování výstavby rozhledny Žaltman, kterým se ruší fond financování  
     výstavby rozhledny Žaltman k datu 30. 6. 2021. 
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14/2-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     schvaluje 

           čerpání fondu financování a obnovy vodovodů a kanalizací ve výši  
     1.194.180,31 Kč na opravu dešťové kanalizace v ul. Hornická v návaznosti  
     na schválenou smlouvu s firmou STAKO Červený Kostelec ze dne 21.04.2021  

     a v návaznosti na schválený statut fondu financování a obnovy vodovodů  
     a kanalizací obce. 

 

15/2-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     schvaluje  

     snížení dotace na činnost TJ Sokol Malé Svatoňovice z.s. o částku 50 tis. Kč  
     na rok 2021 z důvodu nemožnosti vykonávat organizovanou tělovýchovnou  
     činnost v návaznosti na nařízená vládní opatření v souvislosti s pandemií  
     koronaviru COVID-19. Celková dotace na činnost TJ Sokol Malé Svatoňovice  
     po tomto snížení bude činit 92 tis. Kč na rok 2021. 
     Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice  
     schvaluje  

     dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace TJ Sokol Malé  
     Svatoňovice č. 1530/2020 na rok 2021. 
 

16/2-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     schvaluje 

     investiční dotaci TJ Sokol Malé Svatoňovice na rok 2021 na zpracování  
     projektové dokumentace akce „Stavební úpravy, přístavba a nástavba zázemí  
     u fotbalového hřiště v Malých Svatoňovicích“ oddílu kopané ve výši  
     100 tis. Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 840/2021 o poskytnutí investiční  
     dotace TJ Sokol Malé Svatoňovice ve výši 100 tis. Kč na rok 2021. 
 

17/2-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje 

     nákup starších mantinelů pro místní kluziště od společnosti  
     Hokej-sport CZ s.r.o. v hodnotě 100 tis. Kč bez DPH. 

 

18/2-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje 

     cenovou nabídku Ing. Vlastimila Novotného na vypracování projektové  
     dokumentace na akci „Vodovod Odolov“ v hodnotě 112.800 Kč bez DPH. 
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19/2-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje 

      odepsat do nákladů doposud vynaložené prostředky na projekt „Doplnění  
      sběru separovaných odpadů v obci Malé Svatoňovice“ ve výši 69.575 Kč.  
          Částka 24.200 Kč bude odepsána, jako zmařená investice a pohledávka  

     ve výši 45.375 Kč nebude již dále vymáhána z důvodu promlčení a její  
     nevymahatelnosti. 

 

20/2-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje 

                 odpis pohledávky vůči společnosti Benagro služby s.r.o. v celkové výši  
      31.489,67 Kč z důvodu její nevymahatelnosti. 

  

21/2-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

           schvaluje 

     prodej souboru hudebních nástrojů, jejichž soupis je přílohou zápisu  
     z usnesení ZO,  za celkovou cenu 29 tis. Kč.  
 

22/2-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje 

     umístění online kamery a fotoaparátu na rozhledně Žaltman. Instalaci, údržbu  
     a provoz zajistí spol. Rtyně.net s.r.o. zcela na své náklady. Umístění této  
     techniky bude s firmou ošetřeno smluvně. 
 

23/2-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      bere na vědomí 
     informace o dění v obci. 

 

24/2-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje 

          rozpočtové opatření č. 4/2021. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu  
           s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  

                 územních rozpočtů, k navýšení příjmové části rozpočtu o 12.580.333,71 Kč,  
      navýšení výdajové části rozpočtu o 14.801.125,35 Kč a ke zvýšení potřeby  
      financování o částku 2.220.791,64 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. 


