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U S N E S E N Í 
ze 4. zasedání rady obce, konaného dne 16.05.2022 

v Malých Svatoňovicích 

 

1/4-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

     bere na vědomí 
     hospodaření obce k 30.04.2022. 

 

2/4-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 1034/2021 mezi obcí a ,  
který řeší ukončení nájemní smlouvy k datu 31.05.2022 z důvodu přestěhování nájemce. 
 

3/4-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

    nájemní smlouvu č. 602/2022 mezi obcí a . na pronájem části  
    p.p.č. 464/3 k.ú. Malé Svatoňovice o velikosti 135 m2, jež bude sloužit jako zahrádka    
    k bytové jednotce v č.p. 171. 

 

4/4-22  - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

     nájemní smlouvu č. 603/2022 mezi obcí a  na pronájem části  
     p.p.č. 269/1 o velikosti 270 m2 a části p.p.č. 269/2 o velikosti 238 m2 vše k.ú. Malé  
     Svatoňovice, jež budou sloužit jako zahrádka k bytové jednotce v č.p. 109. 

 

5/4-22  - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

     smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje  
     č. 22KPG06-0008 na realizaci projektu „Karel Čapek – fotograf“ ve výši 66.000 Kč. 
 

6/4-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

    schvaluje  

    přijetí finančního daru ve výši 119.050 Kč od společnosti Eirtech Aviation Services Ltd., jež  
    je určena na financování pomoci uprchlíkům válkou postižené Ukrajiny, kteří se nacházejí  
    na území naší obce. 
     

7/4-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

    schvaluje 

    nový plán odpisů majetku příspěvkové organizace Vodovody a kanalizace Malé  
    Svatoňovice na rok 2022. 

 

8/4-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

    schvaluje  

    nový plán odpisů majetku příspěvkové organizace Bytová správa Malé Svatoňovice  
    na rok 2022. 



Obec Malé Svatoňovice 

 

2 

 

 

9/4-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

    schvaluje  

                zveřejnění záměru obce na pronájem části pozemku p.č. 289/1 k.ú. Malé Svatoňovice  
    o velikosti 2 m2 za účelem umístění Z-Boxu spol. Zásilkovna s.r.o.. 
 

10/4-22  - Rada obce Malé Svatoňovice 

            schvaluje 

                   zveřejnění záměru obce na pronájem části pozemku p.č. 464/3 k.ú. Malé Svatoňovice 

        o velikosti 89 m2 za účelem užívání zahrádky a předzahrádky k bytové jednotce domu  
                   č.p. 171. 
 

11/4-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

            schvaluje 

       na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, zhotovitele veřejné zakázky  
                  „Oprava místních komunikací v lokalitě Stodoly, Malé Svatoňovice“ firmu Strabag a.s. 

                  a doporučuje  
      zastupitelstvu obce schválení smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. 

 

12/4-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

                  na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zhotovitele veřejné zakázky „Oprava  
                  místní komunikace v ul. Nádražní, Malé Svatoňovice“ firmu Stako Červený Kostelec s.r.o.  
                  a doporučuje  

      zastupitelstvu obce schválení smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. 
              

13/4-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  bere na vědomí 
       časový harmonogram uzavírání kupních smluv na pozemky pro výstavbu rodinných  
                  domů v návaznosti na uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 
 

14/4-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  bere na vědomí 
       oznámení ředitelky Mateřské školy Malé Svatoňovice o uzavření mateřské školy v období  
                  letních prázdnin od 11.07. do 12.08.2022. 
 

15/4-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  projednala 

       záležitosti týkající se možností zřízení dětské skupiny, jejího financování a dotačních  
možností   
a ukládá 

starostovi obce zpracování studie proveditelnosti s termínem  do 06.06.2022. 
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16/4-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  neschvaluje  

      poskytnutí finančního daru na činnost spolku Asociace rodičů a přátel zdravotně  
      postižených dětí v ČR, z.s., Klub RADOST na rok 2022. 

 

17/4-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

      zřízení spořícího účtu obce k běžnému bankovnímu účtu u České spořitelny, a.s.. 
 

18/4-22 - Rada  obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje  

       termín zasedání zastupitelstva obce a to 06.06.2022 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. 
 


