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U S N E S E N Í 
z 3. zasedání rady obce, konaného dne 11.04.2022 

v Malých Svatoňovicích 

 

 

1/3-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

     bere na vědomí 
     hospodaření obce k 31.03.2022. 

 

2/3-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

rozpočtové opatření č. 3/2022. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením  
§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ke snížení   
příjmové části rozpočtu o 730.820,53 Kč, výdajové části rozpočtu o 249.561,01 Kč a ke  
zvýšení potřeby financování o částku 481.259,52 Kč. 
 

3/3-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

         dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 237/2021 ze dne 7.4.2021  
                uzavřené mezi obcí a  na prodej p.p.č. 279/25 k.ú.  
                Malé Svatoňovice o výměře 922 m2. Tato parcela bude nabídnuta druhému zájemci  
                v pořadí z předchozí výzvy. 
 

4/3-22  - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

                 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby  
      č. IV-12-2023001/SOSB VB/1 Malé Svatoňovice, knn pro lokalitu „Pod Polskem“ mezi  
      obcí a spol. ČEZ Distribuce, a.s.. Věcné břemeno se bude týkat zemního kabelového  
      vedení NN umístěného na p.p.č. 279/25, 279/30, 279/28, 285/8, 279/23, 279/13,  

      279/27, 279/26, 279/1, 279/2, 279/21, 279/16, a 402 k.ú. Malé Svatoňovice. 
 

5/3-22  - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

     smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové  
     hladiny 0,4 kV č. 22_SOP_01_4121950266, jež se týká zbudování elektrické přípojky pro  
     p.p.č. 285/5 v rámci budování infrastruktury v lokalitě „Pod Polskem“. 
 

6/3-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

    bere na vědomí  
    zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021. 
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7/3-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

    projednala  

    indikativní nabídku České spořitelny, a.s. na prodloužení kontokorentního úvěru obce  
    a doporučuje zastupitelstvu obce schválení této nabídky. 

 

8/3-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

    schvaluje  

    nájemní smlouvu č. 362/2022 mezi obcí a  na pronájem části p.p.č.  
    464/3 k.ú. Malé Svatoňovice o velikosti 100 m2, jež bude sloužit jako zahrádka k bytové  
    jednotce v č.p. 165. 

 

9/3-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

    schvaluje  

    nájemní smlouvu č. 148/2022 mezi obcí a spol. TextilEco a.s. na pronájem části p.p.č. 483  
    k.ú. Malé Svatoňovice o velikosti 1,375 m2 za účelem umístění Penguin Boxu. 

 

10/3-22  - Rada obce Malé Svatoňovice 

            schvaluje 

                   dodatek č.1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů na textil mezi obcí a spol.  
                   TextilEco a.s.. Dodatkem se řeší výše roční odměny za provoz těchto kontejnerů  

       na území obce. 
 

11/3-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

            schvaluje 

                  zveřejnění záměru obce na pronájem části pozemku p.č. 269/1 o velikosti 270 m2 a části  
                  p.p.č. 269/2 o velikosti 238 m2 vše k.ú. Malé Svatoňovice za účelem užívání zahrádky k  
                  bytové jednotce domu č.p. 109. 

 

12/3-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje  

       zveřejnění záměru obce na pronájem části pozemku p.č. 464/3 k.ú. Malé Svatoňovice o  
                  velikosti 135 m2 za účelem užívání zahrádky k bytové jednotce domu č.p. 171. 

              

13/3-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje  

       přidělení obecního bytu č. 2 v bytovém domě č.p. 213/4 . 
 

14/3-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  projednala 

       návrh kupní smlouvy č. 355/2022 na odkup p.p.č. 510/9, 510/11 a 3/4 podíl 
      p.p.č. 510/10 vše k.ú. Malé Svatoňovice od soukromého vlastníka a doporučuje  
      zastupitelstvu obce schválení této smlouvy. 
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15/3-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  projednala 

       návrh darovací smlouvy č. 358/2022, kterou obec nabyde 1/6 podíl p.p.č. 390/1  
      k.ú. Malé Svatoňovice od soukromého vlastníka a doporučuje zastupitelstvu obce  
      schválení této smlouvy. 

 

16/3-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  projednala 

       cenové nabídky na variantní řešení plotových dílců na místní hřbitov. Vzhledem k cenové  
                  náročnosti bude hledáno levnější řešení. 
 

17/3-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  neschvaluje 

      poskytnutí finančního daru na činnost Linky bezpečí, z.s. na rok 2022. 
 

18/3-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje  

       poskytnutí finančního daru na činnost Oblastní charity Dvůr Králové ve výši 5.000 Kč  
      na rok 2022. 

 

19/3-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  neschvaluje  

      poskytnutí finančního daru na činnost společnosti Zdravotní klaun, o.p.s. na rok 2022. 
 

20/3-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  neschvaluje  

      poskytnutí finančního daru na činnost kanceláře SHČMS OSH Trutnov na rok 2022. 
 

21/3-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

       poskytnutí finančního daru na činnost SDH Odolov ve výši 5.000 Kč na rok 2022. 
 

22/3-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

       poskytnutí finančního daru na činnost SDH Malé Svatoňovice ve výši 5.000 Kč 

      na rok 2022. 

 

23/3-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

       poskytnutí finančního daru na činnost KČT Malé Svatoňovice ve výši 5.000 Kč  
      na rok 2022. 
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24/3-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

       poskytnutí finančního daru na činnost TJ Sokol Malé Svatoňovice ve výši 3.000 Kč  
      na rok 2022. 

 

25/3-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

       poskytnutí finančního daru na činnost SDH Strážkovice ve výši 5.000 Kč na rok 2022. 
 

26/3-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

       poskytnutí finančního daru na činnost ČZS Malé Svatoňovice ve výši 4.000 Kč  
      na rok 2022. 

 

27/3-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

       poskytnutí finančního daru na činnost RC Žaltmánek ve výši 6.000 Kč na rok 2022. 
 

28/3-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

       vypsání veřejných zakázek malého rozsahu na realizaci staveb „Oprava místní  
                  komunikace v ulici Nádražní Malé Svatoňovice“ a „Oprava místních komunikací v lokalitě  
                  Stodoly“. 
 

29/3-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  vzala na vědomí 
       informace o dění v obci a o rozsahu poskytnuté pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, jež se  
                  nachází na území naší obce. 
  

 

 

 

 

 

 

         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. 

 


