
Obec Malé Svatoňovice 

 

U S N E S E N Í 
ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Malé Svatoňovice konaného 20.09.2021 

v Malých Svatoňovicích 
 

 

1/3-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   bere na vědomí  
   zprávu o práci rady obce. 

  

2/3-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

kupní smlouvu č. 1244/2021 mezi obcí a    
    na prodej p.p.č. 589/3 k.ú. Odolov o výměře 2.472 m2 určené 

k výstavbě rodinného domu a  
schvaluje  

podpis smlouvy o advokátní úschově finančních prostředků a listin. 

 

3/3-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

    schvaluje 

        kupní smlouvu č. 1237/2021 mezi obcí a   
     na prodej p.p.č. 593 v k.ú. Odolov o výměře 185 m2. 
 

4/3-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   bere na vědomí 
   hospodaření obce k 31.08.2021. 

 

5/3-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

   uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10/21/S uzavřené mezi obcí a spol.  
   Stako Červený Kostelec s.r.o. na realizaci stavby „Přeložka dešťové kanalizace  
   v ulici Hornická“. Dodatkem dojde k vypořádání méněprací a víceprací  
   na stavbě. 

 

6/2-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

       čerpání fondu financování a obnovy vodovodů a kanalizací ve výši 200 000 Kč  
    na opravu dešťové kanalizace v ul. Hornická v návaznosti na schválený statut  
    fondu financování a obnovy vodovodů a kanalizací obce. 
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7/3-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

       uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi obcí  
     a spol. MATEX HK s.r.o. na provedení díla „Stavební úpravy objektů  

   č.p. 48 a 74 Malé Svatoňovice – sociální bydlení“. Tímto dodatkem dochází,  
   po započtení méněprací a víceprací, ke zvýšení celkové hodnoty díla  
   o 63.645,21 Kč vč. DPH. 

 

8/3-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

       cenovou nabídku spol. Repare Trutnov s.r.o. na opravu místních komunikací –  

    zřízení asfaltového krytu v obci Malé Svatoňovice v hodnotě 471.360,00 Kč  
   bez DPH. 

 

9/3-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

       cenovou nabídku spol. Repare Trutnov s.r.o. na opravu místní komunikace  
   v Odolově s označením 52c-7 a c-8 v hodnotě 327.634,00 Kč bez DPH. 
 

10/3-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     schvaluje 

     cenovou nabídku spol. Repare Trutnov s.r.o. na opravu místní komunikace  
     v Odolově s označením 52c-9 v hodnotě 353.193,60 Kč bez DPH. 

 

11/3-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     schvaluje 

     realizaci projektu „Obecní ovocná zahrada Strážkovice“ v rámci dotační výzvy  
     č. 4/2021 Národního programu Státního fondu životního prostředí ČR. 
 

12/3-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     schvaluje 

           podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Státního fondu podpory  
      investic ČR v rámci výzvy Výstavba pro obce 2021 – 1/112/2019. 

 

13/3-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     schvaluje 

           nový název ulice Na Klůčku a to na p.p.č. 166/11 a 166/13 v k.ú. Malé  
      Svatoňovice. 
 

14/3-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     bere na vědomí 
           výroční zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní Škola Malé  
      Svatoňovice za školní rok 2020/2021 vč. informací o realizovaných dotačních  
         projektech. 
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15/3-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     bere na vědomí 
      informace o připravované strategii odpadového hospodářství v obci. 

 

16/3-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     bere na vědomí 
     informace o přípravě změny č. 3 územního plánu obce. 

 

17/3-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      bere na vědomí 
     informace o průběhu jednání se spol. Maratonstav a.s. ohledně příprav  
     na výstavbu nového bytového domu v ul. Úpická. 
 

18/3-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      bere na vědomí 
     informace o dění v obci. 

 

19/3-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje 

          rozpočtové opatření č. 7/2021. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu  
           s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  

                 územních rozpočtů, k navýšení příjmové části rozpočtu o 1.283.650,00 Kč,  
      navýšení výdajové části rozpočtu o 1.654.500,00 Kč a ke zvýšení potřeby  
      financování o částku 370.850,00 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. 
 


