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U S N E S E N Í 
z 10. zasedání rady obce, konaného dne 11.10.2021 

v Malých Svatoňovicích 

 

 

1/10-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       bere na vědomí 
       hospodaření obce k 30.09.2021. 

 

2/10-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         schvaluje 

                  rozpočtové opatření č. 8/2021. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením  
                  § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k navýšení  
                  příjmové části rozpočtu o 119.917 Kč, navýšení výdajové části rozpočtu o 109.917 Kč  

                  a ke snížení potřeby financování o částku 10.000 Kč. 
 

3/10-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         schvaluje  

      smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

      č. IV-12-2022980/VB1 mezi obcí a spol. ČEZ Distribuce , a.s., jež se týká zemního  
      kabelového vedení NN v p.p.č. 786/1 k.ú. Odolov. 

 

4/10-21  - Rada obce Malé Svatoňovice 

         bere na vědomí 
                   informaci spol. CITRON GROUP ELEKTRO s.r.o. zastupující spol. ČEZ Distribuce, a.s.  
                   ohledně realizace elektrické přípojky pro p.p.č. 570 k.ú. Malé Svatoňovice. Při realizaci  
                   nebyl dotčen pozemek obce p.č. 523/1 k.ú. Malé Svatoňovice. Nebude tak nutné uzavřít  
                   smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti dle uzavřené Smlouvy o smlouvě  
                   budoucí č. IV-12-2020919/SoSB/02. 

 

5/10-21  - Rada obce Malé Svatoňovice 

         schvaluje 

                   smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-2021659/VB2, Odolov, knn pro  

                   p.č. 145 mezi obcí a spol. ČEZ Distribuce, a.s.. Služebnost je zřízena pro zemní vedení NN   
                   umístěné v p.p.č. 713 a 778/2 vše k.ú. Odolov. 
 

6/10-21  - Rada obce Malé Svatoňovice 

         schvaluje 

                   nájemní smlouvu č. 1331/2021 mezi obcí a  na pronájem  
                   p.p.č. 471/6 k.ú. Malé Svatoňovice o výměře 53 m2, jež bude sloužit jako předzahrádka   
                   přízemního bytu domu č.p. 336. 
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7/10-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

            schvaluje 

      vystavení plné moci městu Nové Město nad Metují k zastupování obce Malé  
      Svatoňovice, jakožto člena Svazu měst a obcí České republiky na XVIII. Sněmu SMO ČR. 

 

8/10-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje  

       přidělení obecního bytu č. 4 v bytovém domě č.p. 74 . 
                 

9/10-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  bere na vědomí 
       zprávu ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Malé Svatoňovice o přípravě  
                  nového školního roku 2021/2022. 
 

10/10-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                    schvaluje  

         rozšíření zabezpečovacího systému budovy technického zázemí a obecního úřadu  
        o kamerový systém v hodnotě 36.234 Kč bez DPH. 

 

11/10-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                    projednala  

         návrhy na změnu územního plánu č. 3 a ukládá starostovi obce připravit veškeré  
                    podklady k veřejnému projednání. 

 

 

 

 

 

 

         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. 

 


