
Obec Malé Svatoňovice 

 

U S N E S E N Í 
ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Malé Svatoňovice konaného 01.08.2022 

v Malých Svatoňovicích 

 

 

1/3-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   bere na vědomí  
   zprávu o práci rady obce. 

  

2/3-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

       koupi třetinových podílů p.p.č. 431/3 a 482/5 v k.ú. Malé Svatoňovice 

   na základě nejvyššího podání v elektronické dražbě v rámci exekučního řízení  
   č.j. 137Ex 5779/17-114 v hodnotě 45.667 Kč. 

 

3/3-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

    schvaluje 

   zveřejnění záměru obce pronajmout pozemek p. č. 44/4 o výměře 2100 m2,  
   vymezený geometrickým plánem č. 744-49/2022 ze dne  30.03.2022  

   a stavební pozemek p. č. 218 o výměře 578 m2, jehož součástí je budova  
   č. p. 188, vše v katastrálním území a obci Malé Svatoňovice, za účelem  
   využívání výše uvedených nemovitých věcí společností Bezpečnostně právní  
   akademie, s.r.o., střední škola, k provozování ubytování. 

 

4/3-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

   žádost  o udělení souhlasu obce k zatížení  
   pozemku p.č. 279/27 v k.ú. Malé Svatoňovice z důvodu zřízení zástavního  
   práva smluvního ve prospěch Hypoteční banky a.s.. 

 

5/3-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   bere na vědomí 
   hospodaření obce k 30.06.2022. 

    

6/3-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

       cenovou nabídku Mgr. Karla Turka na zpracování a koordinaci celého procesu  
    tvorby Programu rozvoje obce na období let 2023 – 2030 v celkové hodnotě  
    48.000 Kč. 
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7/3-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

   žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Malé Svatoňovice  
   podat žádost o dotaci v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský,  
   č. výzvy 02_22_002 s názvem Šablony I – Zlepšení kvality výuky v MŠ Malé  
   Svatoňovice.  

 

8/3-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje  

       přidělení obecního bytu č. 11 v bytovém domě Úpická č.p. 214   
    .  
 

9/3-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   bere na vědomí 
   informace o děni v obci. 

 

10/3-22 – Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje 

      čerpání fondu financování obnovy vodovodů a kanalizací ve výši 168.447 Kč  
      na rekonstrukci vodovodu v lokalitě Odolov (p.p.č. 589/1, 2,3) v návaznosti  

     na schválený statut fondu financování obnovy vodovodů a kanalizací obce. 
 

11/3-22 – Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     schvaluje 

     rozpočtové opatření č. 5/2022. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu  
     s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  
     územních rozpočtů, k navýšení příjmové části rozpočtu o 1.381.700,54 Kč,  
     navýšení výdajové části rozpočtu o 2.400.147,54 Kč a ke zvýšení potřeby  
     financování o částku 1.018.447 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. 
 

 


