
Obec Malé Svatoňovice 

 

1 

 

 

U S N E S E N Í 
z 5. zasedání rady obce, konaného dne 27.06.2022 

v Malých Svatoňovicích 

 

 

1/5-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

     schvaluje 

     dodatek č. 2 SOD mezi obcí a spol. Repare Trutnov s.r.o. na realizaci akce „Technická  
                infrastruktura pro rodinné domy, lokalita Na Vyhlídce a Pod Polskem, Malé Svatoňovice“.  

    Předmětem dodatku je změna termínu provedení díla v lokalitě Pod Polskem a to z  
    30.06.2022 na 31.07.2022, přičemž inženýrské sítě budou dokončeny v termínu do  
    30.06.2022 a změna ceny díla na základě změn v objemu prací v obou lokalitách. Změnový  
    list vč. soupisů prací je přílohou zápisu ze zasedání RO. 

 

2/5-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

přidělení obecního bytu č. 25 v bytovém domě Úpická č.p. 213 . 
 

3/5-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

                přidělení obecního bytu č. 8 v bytovém domě Úpická č.p. 172 . 

 

4/5-22  - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

     dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 936/2021 mezi obcí a spol. Zásilkovna s.r.o..  
     Předmětem dodatku je rozšíření nájmu pozemku o 2 m2 p.p.č. 289/1 k.ú. Malé    
     Svatoňovice z důvodu instalace dalšího Z-Boxu. 

 

5/5-22  - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

     cenovou nabídku paní Ing. Dariny Benešové na digitalizaci projektové dokumentace  
     objektu č.p. 188 v hodnotě 62 tis. Kč. 
 

6/5-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

    schvaluje  

    žádost  o udělení souhlasu obce k zatížením pozemku p.č. 279/28  
    z důvodu zřízení zástavního práva smluvního ve prospěch Hypoteční banky a.s.. 
     

7/5-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

    schvaluje 

    mimořádnou odměnu Mgr. Dagmar Kostelecké – ředitelce ZŠ Malé Svatoňovice. 
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8/5-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

    schvaluje 

    mimořádnou odměnu Evě Přibylové – ředitelce MŠ Malé Svatoňovice. 
 

9/5-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

    neschvaluje  

    poskytnutí finančního daru na činnost spolku Důl Jan Šverma o.p.s. na rok 2022. 
 

10/5-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

      bere na vědomí 
                  informace o průběhu dražby spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 p.p.č. 431/3 a  
                  482/5 vše k.ú. Malé Svatoňovice. 
 

11/5-22 - Rada  obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje  

       termín zasedání zastupitelstva obce a to 01.08.2022 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. 

 


