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U S N E S E N Í 
z 1. zasedání rady obce, konaného dne 17.01.2022 

v Malých Svatoňovicích 

 

 

1/1-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

     bere na vědomí 
     hospodaření obce k 31.12.2021. 

 

2/1-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

výroční zprávu o činnosti obce Malé Svatoňovice v oblasti poskytování informací dle      
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších  
předpisů, za rok 2021. 

 

3/1-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

         dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 1493/2020 ze dne 7.4.2021  
                uzavřené mezi obcí a  na prodej p.p.č. 279/26 k.ú.  
                Malé Svatoňovice o výměře 761 m2. 

 

4/1-22  - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

                 smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2021846/VB/02 Malé  
                 Svatoňovice, knn pro p.č. 612/3 mezi obcí a spol. ČEZ Distribuce, a.s.. Věcné břemeno se  
                 týká zemního kabelového vedení NN na p.p.č. 611 k.ú. Malé Svatoňovice. 
 

5/1-22  - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

     jako oprávněná ze zákazu zcizení a zatížení, předkupního práva a výhrady zpětné koupě  
     zřízených k pozemku p.č. 589/2 k.ú. Odolov, udělení souhlasu se zúžením a vypořádáním  
     společného jmění . 

 

6/1-22  - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby  
     č. 10344/IV-12-2023540 Malé Svatoňovice, knn pro p.č. 184/9 mezi obcí a spol. ČEZ  

                 Distribuce, a.s.. Věcné břemeno se bude týkat zemního kabelového vedení NN  

                 umístěného na p.p.č. 184/1 k.ú. Malé Svatoňovice. 
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7/1-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         schvaluje 

               nájemní smlouvu č. 098/2022 na pronájem 245 m2 p.p.č. 269/2 k.ú. Malé Svatoňovice   
               mezi obcí a  na dobu neurčitou. 
 

8/1-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                schvaluje  

     přidělení obecního bytu č. 4 v bytovém domě č.p. 48 . 
              

9/1-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                schvaluje  

     převod bytové jednotky umístěné v budově ZŠ č.p. 178, jež je ve správě příspěvkové  
                organizace Základní škola Malé Svatoňovice do správy příspěvkové organizace Bytová  
                správa Malé Svatoňovice. 
 

10/1-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

       změnový list – přílohu č. 2 k vnitřní směrnici č. 1/2010, o cestovních náhradách platný 

      od 01.01.2022. 

 

11/1-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  neschvaluje 

       poskytnutí finančního daru na činnost spolku Chalupění, z.s. na rok 2022. 
 

12/1-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

poskytnutí finančního daru na činnost Domova pro seniory Pilníkov ve výši 2.000 Kč  
na rok 2022. 

 

13/1-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  bere na vědomí 
      zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2021. 
 

 

 

 

         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. 
 

 


