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U S N E S E N Í 
z 6. zasedání rady obce, konaného dne 29.08.2022 

v Malých Svatoňovicích 

 

 

1/6-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

     bere na vědomí 
     hospodaření obce k 31.07.2022. 

 

2/6-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

rozpočtové opatření č. 6/2022. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením  
§16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k navýšení  
výdajové části rozpočtu o 143.705 Kč a ke zvýšení potřeby financování o částku  
143.705 Kč. 
 

3/6-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       bere na vědomí 
                registraci obce k dani z přidané hodnoty s účinností od 01.09.2022. 

 

4/6-22  - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

     žádost  o udělení souhlasu obce k zatížením pozemku p.č. 166/22  

     k.ú. Malé Svatoňovice z důvodu zřízení zástavního práva smluvního ve prospěch  
     Hypoteční banky a.s.. 
 

5/6-22  - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

     žádost  

     o udělení souhlasu obce k zatížením pozemku p.č. 279/21 k.ú. Malé Svatoňovice  

     z důvodu zřízení zástavního práva smluvního ve prospěch Hypoteční banky a.s.. 
 

6/6-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

    schvaluje  

    žádost  o udělení souhlasu obce k zatížením pozemku p.č. 279/24 k.ú.  
    Malé Svatoňovice z důvodu zřízení zástavního práva smluvního ve prospěch Hypoteční  
    banky a.s.. 

     

7/6-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

    schvaluje 

    nájemní smlouvu č. 852/2022 mezi obcí a  na pronájem části  
    p.p.č. 464/3 k.ú. Malé Svatoňovice o velikosti 89 m2, jež budou sloužit jako zahrádka  
    k bytové jednotce v č.p. 171. 
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8/6-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

    bere na vědomí  
    informace o dokončení díla „Komunikace a inženýrské sítě pro rodinné domy v lokalitách  
    Na Vyhlídce a Pod Polskem, Malé Svatoňovice“ a o přípravě dodatku SOD, který bude   
    předložen na nejbližším zasedání zastupitelstva obce. 

 

9/6-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

    bere na vědomí  
    informace o dokončení díla „Oprava místních komunikací v lokalitě Stodoly, Malé  
    Svatoňovice“ a o přípravě dodatku SOD, který bude předložen na nejbližším zasedání  
    zastupitelstva obce. 

 

10/6-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

      bere na vědomí 
                  informace o výsledku vyhodnocení žádostí o dotaci v rámci dotačního programu  
                  MMR ČR č. 117D063, ve kterém nebyla žádost obce podpořena. 
 

11/6-22 - Rada  obce Malé Svatoňovice 

       bere na vědomí  
       informace o postupu prací na přípravě podání žádosti o dotaci v rámci výzvy  

      31_22_002 – Národní plán obnovy, Budování kapacit dětských skupin.  
 

12/6-22 - Rada  obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje  

       nový ceník pro výlep plakátů v obci s účinností od 01.09.2022. 
 

13/6-22 - Rada  obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje  

       novou výši ceny za přepravu obecním traktorem s účinností od 01.09.2022. 

 

14/6-22 - Rada  obce Malé Svatoňovice 

       projednala 

       cenovou nabídku na výrobu nového nábytku a zařízení obřadní síně, která bude  
                  předložena ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva obce. 
 

15/6-22 - Rada  obce Malé Svatoňovice 

       bere na vědomí 
       informaci o vypracování geometrického plánu ke kapličce sv. Tří králů v Petrovicích. 
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16/6-22 - Rada  obce Malé Svatoňovice 

       neschvaluje 

       poskytnutí finančního daru městu Teplice nad Metují, jež požádalo o finanční podporu  
                  na organizaci 39. ročníku Mezinárodního Horolezeckého Filmového festivalu. 
 

17/6-22 - Rada  obce Malé Svatoňovice 

       schválila  

       termín zasedání zastupitelstva obce a to 19.09.2022 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. 

 


