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U S N E S E N Í 
z 8. zasedání rady obce, konaného dne 19.07.2021 

v Malých Svatoňovicích 

 

  

1/8-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

     bere na vědomí 
     hospodaření obce k 30.06.2021. 

 

2/8-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

                rozpočtové opatření č. 5/2021. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením  
                § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k navýšení  
                příjmové části rozpočtu o 260.311,47 Kč a ke snížení potřeby financování o částku  
                260.311,47 Kč. 
 

3/8-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje  

    cenovou nabídku Radomíry Martinové v hodnotě 28 tis. Kč bez DPH na zajištění výkonu  
    technického dozoru investora a koordinátora BOZP na staveništi při realizaci stavby   
    „Přeložka dešťové kanalizace, Hornická ulice v k.ú. Malé Svatoňovice“.  

 

4/8-21  - Rada obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje 

                nájemní smlouvu č. 953/2021 mezi obcí a spol. Alza.cz a.s. na pronájem 5 m2 p.p.č. 216/2  
                v k.ú. Malé Svatoňovice, kde bude umístěn AlzaBox. 

 

5/8-21  - Rada obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje 

                nájemní smlouvu č. 936/2021 mezi obcí a spol. Zásilkovna s.r.o. na pronájem 0,68 m2  
                p.p.č. 216/5 v k.ú. Malé Svatoňovice, kde bude umístěn Z-Box. 

 

6/8-21  - Rada obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje 

                kupní smlouvu mezi obcí a Mgr. Karlem Mňukem na prodej souboru 44 starších  
                hudebních nástrojů bývalé hornické kapely za částku 29 tis. Kč. 
 

7/8-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

          schvaluje 

    pronájem obecního bytu č. 33 v bytovém domě č.p. 215 . 
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8/8-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                schvaluje  

     pronájem obecního bytu č. 3 v bytovém domě č.p. 172 . 
                 

9/8-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                schvaluje  

     pronájem obecního bytu č. 6 v bytovém domě č.p. 147 . 
 

10/8-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje  

       zveřejnění záměru obce na pronájem p.p.č. 471/2 až 471/9 k.ú. Malé Svatoňovice  
                  o celkové výměře 423 m2, jež jsou odděleny z p.p.č. 471 a budou sloužit, jako   
                  předzahrádky k přízemním bytům domu č.p. 334 – 337. 

 

11/8-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje  

       mimořádnou odměnu Evě Přibylové – ředitelce MŠ Malé Svatoňovice. 
 

12/8-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  bere na vědomí 
       informace ředitelky MŠ Malé Svatoňovice ohledně zápisu dětí do mateřské školy na  
                  školní rok 2021/2022. 

 

13/8-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

       nájemní smlouvu č. 1033/2021 mezi obcí a  na pronájem  
                  části p.p.č. 464/3 k.ú. Malé Svatoňovice o výměře 135 m2, jež bude sloužit jako zahrádka  
                  k bytovému domu č.p. 171. 

 

14/8-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

       nájemní smlouvu č. 1034/2021 mezi obcí a  na pronájem části  
                  p.p.č. 464/3 k.ú. Malé Svatoňovice o výměře 135 m2, jež bude sloužit jako zahrádka  
                  k bytovému domu č.p. 171. 
 

15/8-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

       nájemní smlouvu č. 1035/2021 mezi obcí a  na pronájem části  
                  p.p.č. 734/2 k.ú. Odolov o výměře 200 m2, jež bude sloužit jako zahrádka k bytovému  

      domu č.p. 35 Odolov. 
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16/8-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  bere na vědomí 
       sdělení Ministerstva financí ČR o zamítnutí žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 8  
                  k podprogramu 298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny  
                  regionálního školství v působnosti obcí, ze kterého jsme chtěli financovat rekonstrukci  
                  budovy základní školy pro první stupeň. 

 

17/8-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  bere na vědomí 
       sdělení Ministerstva financí ČR o zamítnutí žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 9  
                  k podprogramu 298D2230 – Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury  
                  v působnosti obcí, ze kterého jsme chtěli financovat rekonstrukci bytového domu č.p. 76. 

 

18/8-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  bere na vědomí 
       výsledky výběrového řízení na zhotovitele stavby pod názvem „Malé Svatoňovice –  

                  rekonstrukce bytového domu č.p. 76“. 
 

19/8-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

       finanční dar ve výši 20 tis. Kč na pomoc obcím Jihomoravského kraje postižených  
                  tornádem v roce 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Vladimír Provazník v. r.                                 Ing. Jakub Kostelecký v. r. 

                         starosta obce                                               člen rady 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. 

 

 


