
Obec Malé Svatoňovice 

 

U S N E S E N Í 
z 1. zasedání Zastupitelstva obce Malé Svatoňovice konaného 14.03.2022 

v Malých Svatoňovicích 
 

1/1-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   bere na vědomí  
   zprávu o práci rady obce. 

  

2/1-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

       kupní smlouvu č. 257/2022 mezi obcí a  na koupi  
    p.p.č. 255/5 o výměře 186 m2 a p.p.č. 355/7  o výměře 3 567 m2  vše v k.ú.  
    Strážkovice v Podkrkonoší v hodnotě 52.542 Kč. 
 

3/1-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

    schvaluje 

        smlouvu č. 309/2022 o zřízení věcného práva stavby a smlouvě budoucí kupní  
    mezi obcí a společností Byty pod Kyselkou s.r.o. k p.p.č. 471/10 v k.ú. Malé  
    Svatoňovice o celkové výměře 333 m2, jež bude oddělena na základě  
    geometrického plánu č. 741-14/2022. 
 

4/1-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

       uzavření dohody o ručení s ručitelským prohlášením mezi obcí a společností  
    Maratonstav a.s. v návaznosti na uzavření smlouvy se společností Byty pod  
    Kyselkou s.r.o. 

 

5/1-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

       smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. 308/2022 mezi obcí a   
     na prodej p.p.č. 279/26 k.ú. Malé Svatoňovice o výměře 761 m2  
    určené pro výstavbu rodinného domu. 
 

6/1-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   rozhodlo 

       o zrušení výstavby plynovodu v rámci akce „Technická infrastruktura pro  
    rodinné domy, lokalita Na Vyhlídce a Pod Polskem, Malé Svatoňovice“  
    z důvodu malého zájmu stavebníků o plynové přípojky a vývoje na trhu  
    s energiemi. 
 

7/1-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   bere na vědomí 
   nabídku k odkoupení nemovitosti Bezpečnostně právní akademie s.r.o., Malé  
   Svatoňovice.  
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8/1-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   bere na vědomí  
   hospodaření obce k 28.02.2022. 

 

9/1-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

   převod technického zhodnocení budovy čp. 74 – sociální bydlení ve výši  
   10.812.273,70 Kč - na Bytovou správu Malé Svatoňovice k 31.03.2022. 

 

10/1-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     schvaluje 

     převod technického zhodnocení budovy čp. 48 – sociální bydlení ve výši  
     9.510.786,71 Kč - na Bytovou správu Malé Svatoňovice k 31.03.2022. 

        

11/1-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     schvaluje 

           převod Kanalizace Stodoly včetně napojení OU, TZ, hasičárny ve výši  
     11.366.092,74 Kč – na Vodovody a kanalizace Malé Svatoňovice  
     k 31.03.2022. 
 

12/1-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     schvaluje 

           převod Kanalizace Pod Klůčkem ve výši 1.404.353,50 Kč – na Vodovody  

        a kanalizace Malé Svatoňovice k 31.03.2022.  
 

13/1-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     schvaluje 

           převod Kanalizace Jestřebec -  přípojka pro č.p. 63, 101, 109, 112 ve výši  
           1.486.739,51 Kč – na Vodovody a kanalizace Malé Svatoňovice k 31.03.2022. 

 

14/1-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     projednalo 

     souhrnnou inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace  
     k 31.12.2021 a  

     schvaluje  

     výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů  
     k 31.12.2021. 

 

15/1-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     stanoví 
      jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2022 příspěvkové organizaci Základní  
      škola Malé Svatoňovice odvod z investičního fondu jejich organizace ve výši  
     1.000.000 Kč na financování investiční akce – učebny informatiky cizích jazyků  
     a přírodovědné učebny v objektu č.p. 178 Základní školy Malé Svatoňovice. 
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16/1-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     bere na vědomí 
      rozhodnutí č. 1210400269 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního  
      fondu životního prostředí ČR formou neinvestiční dotace ve výši  
     189.555,56 Kč na akci Ovocný sad Strážkovice, jejíž realizaci zastupitelstvo  

     obce schvaluje. 
 

17/1-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      bere na vědomí 
      rozhodnutí č. 1210400270 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního  
      fondu životního prostředí ČR formou neinvestiční dotace ve výši  
     248.444,44 Kč na akci Výsadba habrů v obci Malé Svatoňovice, jejíž realizaci  
     zastupitelstvo obce schvaluje. 

 

18/1-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      bere na vědomí 
      informace v rámci řešení otázek běženců z Ukrajiny. 
 

19/1-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      projednalo 

      otázky realizace akcí Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ Malé  
      Svatoňovice a Realizace systému nuceného větrání v budově ZŠ Malé  
      Svatoňovice č.p. 131 a  
      ukládá  
      starostovi obce zajistit výběr dodavatele. 
 

20/1-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      bere na vědomí 
           zprávu o činnosti MBČ a TIC Malé Svatoňovice. 
  

21/1-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

           bere na vědomí 
           informace a dění v obci. 

 

22/1-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje 

          rozpočtové opatření č. 2/2022. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu  

     s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  
      územních rozpočtů, k navýšení příjmové části rozpočtu o 3.485.870 Kč,  
     navýšení výdajové části rozpočtu o 2.281.559,69 Kč a ke snížení potřeby  
     financování o částku 1.204.310,31 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. 


