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U S N E S E N Í 
z 9. zasedání rady obce, konaného dne 30.08.2021 

v Malých Svatoňovicích 

 

 

 

1/9-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

     bere na vědomí 
     hospodaření obce k 31.07.2021. 

 

2/9-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

                rozpočtové opatření č. 6/2021. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením  
                § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k navýšení  
                příjmové části rozpočtu o 412.700 Kč, navýšení výdajové části rozpočtu o 171.872 Kč a ke  

                snížení potřeby financování o částku 240.828 Kč. 
 

3/9-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       projednala  

    žádost  na prodej p.p.č. 589/3 k.ú. Odolov za předpokladu úpravy  
    jedné z podmínek kupní smlouvy, jež bude předložena ke schválení na nejbližším zasedání  
    zastupitelstva obce. 

 

4/9-21  - Rada obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje 

                zveřejnění záměru obce na prodej p.p.č. 593 k.ú. Odolov o celkové výměře 185 m2. 
 

5/9-21  - Rada obce Malé Svatoňovice 

      neschvaluje 

                zveřejnění záměru obce na pronájem ani prodej p.p.č. 385 k.ú. Malé Svatoňovice.  
                Pozemek bude nadále ponechán k veřejnému využití. 
 

6/9-21  - Rada obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje 

                smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi obcí a Správou  
                železnic, s.o.. Služebnost je zřízena pro podzemní vedení splaškové a dešťové kanalizace  

                umístěné v p.p.č. 481/5, jež bude sloužit pro nádražní budovu. 
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7/9-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

          schvaluje 

    výběr dodavatele společnost MATEX HK s.r.o., na realizaci akce „Stavební úprava – bytový  
    dům, 17. listopadu č.p. 76, Malé Svatoňovice“. 

 

8/9-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                schvaluje  

     cenovou nabídku Ing. Bc. Radomíry Martinové ve výši 47.900 Kč bez DPH měsíčně na  
                zajištění technického dozoru investora a koordinátora BOZP při realizaci akce „Inženýrská  
                infrastruktura pro RD v lokalitě Na Vyhlídce a Pod Polskem, Malé Svatoňovice“  
                 

9/9-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                schvaluje  

     nájemní smlouvu č. 1170/2021 mezi obcí a  na pronájem p.p.č.  
                471/2 a 471/3 k.ú. Malé Svatoňovice o výměře 2 x 54 m2, jež budou sloužit jako  
                předzahrádka  přízemních bytů domu č.p. 334. 
 

10/9-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje  

       darovací smlouvu mezi obcí a Sdružením místních samospráv ČR, kterou daruje  
                  finanční prostředků od občanů ve výši 10.600 Kč na bankovní účet obce Hrušky, jež byla  
                  v letošním roce poškozena tornádem. 
 

11/9-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  projednala  

       cenové nabídky na opravy místních komunikací a doporučuje zastupitelstvu jejich  

schválení. 
 

12/9-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

       cenovou nabídku spol. Green For You s.r.o. na opravu opěrné zdi ve spodní části parku  
                  u náměstí K. Čapka v hodnotě 288.084 Kč bez DPH 

 

13/9-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

       cenovou nabídku spol. Green For You s.r.o. na vybudování opěrné zdi s oplocením 

                  v zadní části místního hřbitova v hodnotě 218.956 Kč bez DPH. 
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14/9-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  projednala 

       nabídku na odkup smykového nakladače Locust 752 v hodnotě 400 tis. bez DPH. Nabídky  

                  nebude využito. 
 

15/9-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

       termín zasedání zastupitelstva obce a to 20.09.2021 v zasedací místnosti obecního  
                  úřadu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         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. 

 

 


