
Obec Malé Svatoňovice 
 

U S N E S E N Í 
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malé Svatoňovice konaného 19.09.2022 

v Malých Svatoňovicích 
 
 
1/4-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   bere na vědomí  
   zprávu o práci rady obce. 

  
2/4-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 
       nájemní smlouvu č. 1142/2022 na pronájem pozemku p. č. 44/4 o výměře  
       2100 m2, a stavebního pozemku 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. 
 
3/4-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 
    schvaluje 

   dohodu o úplatě za poskytnutí kanceláře a úhradu režijních nákladů mezi obcí  
   a Svazkem obcí Jestřebí hory s účinností od 01.10.2022. 
 

4/4-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 
   schvaluje 
   cenovou nabídku spol. DRAG s.r.o. v hodnotě 197.500 Kč bez DPH  
   na zpracování žádosti a administraci realizace projektu s názvem   
   „Rekonstrukce a úpravy části objektu č. p. 188 vč. zázemí pro dětské skupiny“,  
   v rámci plánované výzvy Národního plánu obnovy - č. 31_22_002 - Budování  
   kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb. 
 

5/4-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 
   schvaluje 
   cenovou nabídku Ing. Dariny Benešová v hodnotě 237.000 Kč  
   na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci ¨ 
   „Rekonstrukce a úpravy části objektu č. p. 188 vč. zázemí pro dětské skupiny“.  
   Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice dále  
   schvaluje  
   úhradu nákladů za zpracování souvisejících dokumentů k projektové  
   dokumentaci akce v maximální výši 80.000 Kč. 
 

   6/4-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 
      bere na vědomí 

          hospodaření obce k 31.08.2022. 
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7/4-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 
   bere na vědomí 

       výroční zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Malé  
    Svatoňovice za školní rok 2021/2022 vč. informací o realizovaných dotačních  
    projektech. 

 
8/4-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje  
       uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 17.08.2021 uzavřené mezi obcí  
    a spol. Repare Trutnov s.r.o. na realizaci stavby „Technická infrastruktura  

   pro rodinné domy, lokalita Na Vyhlídce a Pod Polskem, Malé Svatoňovice“.  
   Dodatkem dojde k vypořádání méně a víceprací na stavbě v hodnotě  
   - 901.466,29 Kč vč. DPH. 
 

9/4-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 
   schvaluje 
   uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 841/TC/RF/2022/092 ze dne  
   17.06.2022 uzavřené mezi obcí a spol. STRABAG a.s. na realizaci stavby  
   „Oprava místních komunikací v lokalitě Stodoly, Malé Svatoňovice“. Dodatkem  
   dojde k vypořádání  víceprací na stavbě v hodnotě 959.059,92 Kč vč. DPH. 

 
10/4-22 – Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 
      schvaluje 

     cenovou nabídku Truhlářství Janek v hodnotě 295.740 Kč na výrobu nového  
     nábytku a vybavení do obřadní síně na nám. K. Čapka. 

 
11/4-22 – Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 
      schvaluje 

     cenovou nabídku spol. Green For You s.r.o. na realizaci akce „Obnova  
     venkovního amfiteátru u nám. Karla Čapka v hodnotě 720.519,85 Kč vč. DPH. 

 
12/4-22 – Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 
      schvaluje 

     uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 03.02.2022 uzavřené mezi  
     obcí a Ing. Arch. Vladimírem Smilnickým na zpracování Územního plánu  
     Malé Svatoňovice – změna č. 3. Dodatkem se za částku 10.400 Kč bez DPH  
     rozšiřuje rozsah zpracování návrhu změny č. 3 ÚP Malé Svatoňovice  
     o požadavky na úpravu územního plánu obsažených ve Zprávě o uplatňování  
     ÚP Malé Svatoňovice, která byla schválena Zastupitelstvem obce Malé  
     Svatoňovice dne 25. 9. 2017. 
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13/4-22 – Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 
      bere na vědomí  
      informace o dění v obci. 
 
14/4-22 – Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     schvaluje 
     rozpočtové opatření č. 7/2022. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu  
     s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  
     územních rozpočtů, k navýšení příjmové části rozpočtu o 1.312.400,00 Kč,  
     navýšení výdajové části rozpočtu o 662.046,54 Kč a ke snížení potřeby  
     financování o částku 650.353,46 Kč. 

 
 
 
 
 
 

Vladimír Provazník v. r.                                 Ing. Marek Švrčina v. r. 
               starosta obce                           místostarosta obce   


