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U S N E S E N Í 
z 11. zasedání rady obce, konaného dne 15.11.2021 

v Malých Svatoňovicích 

 

 

1/11-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       bere na vědomí 
       hospodaření obce k 31.10.2021. 

 

2/11-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         schvaluje 

                  rozpočtové opatření č. 9/2021. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením  
                  § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k navýšení  
                  příjmové části rozpočtu o 14.132,17 Kč, navýšení výdajové části rozpočtu o 88.736 Kč  

      a ke zvýšení potřeby financování o částku 74.603,83 Kč. 
 

3/11-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         projednala  

      návrh rozpočtového výhledu obce na období let 2023 – 2025 a doporučuje zastupitelstvu  
      obce jeho schválení. 

 

4/11-21  - Rada obce Malé Svatoňovice 

         schvaluje 

                   dodatek č. 1 SOD mezi obcí a spol. Repare Trutnov s.r.o., kterým dojde k posunutí  
                   termínu realizace akce „Technická infrastruktura pro rodinné domy, lokalita Na Vyhlídce  
                   a Pod Polskem, Malé Svatoňovice“ a to z 31.10.2021 na 30.06.2022. 

 

5/11-21  - Rada obce Malé Svatoňovice 

         projednala 

                   návrh Strategie nakládání s odpady v obci Malé Svatoňovice a po zapracování  
                   připomínek doporučuje zastupitelstvu obce schválení tohoto dokumentu. 
 

6/11-21  - Rada obce Malé Svatoňovice 

         projednala 

                   návrh Obecně závazné vyhlášky obce Malé Svatoňovice č. 1/2021, o stanovení obecního  
                   systému odpadového hospodářství a po zapracování připomínek doporučuje  
                   zastupitelstvu obce schválení této vyhlášky. 

                 

7/11-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

            projednala 

                  návrh Obecně závazné vyhlášky obce Malé Svatoňovice č. 2/2021, o místním poplatku za     
                  obecní systém odpadového hospodářství a po zapracování připomínek doporučuje  
                  zastupitelstvu obce schválení této vyhlášky. 
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8/11-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje  

       cenovou nabídku spol. Drag s.r.o. v hodnotě 60.500 Kč bez DPH na zpracování žádosti o  
                  dotaci a administraci realizace projektu „Technická infrastruktura pro rodinné domy,  
                  lokalita Na Vyhlídce a Pod Polskem, Malé Svatoňovice“ z dotačního programu   

                  Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 2022, podprogramu 117D063 „technická  
                  infrastruktura“. 
              

9/11-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje  

       cenovou nabídku spol. Techtex, s.r.o. v hodnotě 85.900 Kč bez DPH na zpracování studie  
                  rekonstrukce volnočasového sportoviště v návaznosti na obecní koupaliště. 
 

10/11-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                    projednala 

         dotační příležitost ze Státního fondu podpory investic na projekt „Rekonstrukce  

                    bytového domu, 17. listopadu č.p. 76, Malé Svatoňovice“ v rámci výzvy č.1/112/2019  
                    na pořízení sociálních bytů a ukládá starostovi obce zajistit cenovou nabídku na  
                    zpracování žádosti o dotaci a administraci zakázky na nejbližší zasedání rady obce. 
 

11/11-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                    schvaluje 

         dodatek č. 14 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu mezi obcí a spol. Transport  
                    Trutnov s.r.o. Tímto dodatkem se mění cena plnění za přepravu, manipulaci a  
                    odstranění komunálního odpadu na částku 1.029.753 Kč bez DPH. 
 

12/11-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                    schvaluje 

         dohodu o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby mezi obcí a spol. Transport  
                    Trutnov s.r.o. v souvislosti s vývojem trhu papíru v letech 2020 a 2021. 

 

13/11-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                    bere na vědomí 
        darování 150 ks kompostérů v pořizovací hodnotě 488.850 Kč pořízených z dotace    

        Státního fondu životního prostředí ČR občanům obce a majitelům rekreačních objektů    
        po 5 letech výpůjčky od roku 2014 do roku 2019 a jejich vyřazení z majetku obce.  

        Seznam 150 ks darovaných kompostérů o objemu 900 l  občanům obce a majitelům  
        rekreačních objektů je přílohou zápisu z tohoto zasedání. 

 

14/11-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                    bere na vědomí 
         ukončení nájemní smlouvy č. 277/12 na pronájem 245 m2 p.p.č. 269/2 k.ú. Malé  
                    Svatoňovice, jež sloužila jako zahrádka . 
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15/11-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                    schvaluje 

         zveřejnění záměru obce na pronájem části p.p.č. 269/2 k.ú. Malé Svatoňovice o výměře  
                    245 m2, jež slouží jako zahrádka k nájemnímu bydlení. 

 

16/11-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                    schvaluje 

         finanční dar Oblastní charitě Červený Kostelec na provozní náklady Hospice Anežky  
                    České a Mobilního hospice Anežky České ve výši 10.000 Kč na rok 2022. 
 

17/11-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                    schvaluje 

         poskytnutí finančního daru na činnost zájmového sdružení EXOTA Malé Svatoňovice z.s.  
                    ve výši 2.000 Kč na rok 2021. 
 

18/11-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                    schvaluje 

         poskytnutí finančního daru Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Malé  
                  Svatoňovice ve výši 4.000 Kč na rok 2021. 
 

19/11-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                    schvaluje 

         finanční dar Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec na vydávání sborníku   
        Rodným krajem ve výši 3.000 Kč na rok 2022. 

 

20/11-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                    projednala 

         návrh rozpočtu obce na rok 2022. 
 

21/11-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                    schvaluje 

termín zasedání zastupitelstva obce a to 13.12.2021 od 18:00 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. 

 


