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U S N E S E N Í 
ze 7. zasedání rady obce, konaného dne 31.10.2022 

v Malých Svatoňovicích 

 

 

 

1/7-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

     bere na vědomí 
     hospodaření obce k 30.09.2022. 

 

2/7-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

rozpočtové opatření č. 8/2022. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením  
§16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k navýšení   
příjmové části rozpočtu o 126.000 Kč, k navýšení výdajové části rozpočtu o 231.451,30 Kč  
a ke zvýšení potřeby financování o částku 105.451,30 Kč. 
 

3/7-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

                směrnici č. 1/2022 o uplatňování DPH v obci Malé Svatoňovice s účinností 01.11.2022. 
 

4/7-22  - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

     smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2022980/VB1 mezi obcí a spol.  
     ČEZ Distribuce, a.s., jejímž předmětem je podzemní kabelové vedení NN na p.p.č. 786/1  
     k.ú. Odolov. 
 

5/7-22  - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

     žádost  o udělení souhlasu obce k zatížení pozemku p.č. 589/2 k.ú.  
     Odolov z důvodu zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch spol. 
     ČEZ Distribuce, a.s. v rámci stavby č. IV-12-2022980. 

 

6/7-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

    schvaluje  

    žádost  o udělení souhlasu obce k zatížení pozemku p.č.  
    589/1 k.ú. Odolov z důvodu zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch spol. 
    ČEZ Distribuce, a.s. v rámci stavby č. IV-12-2022980. 
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7/7-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

    schvaluje 

    dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 1141/2019 uzavřené mezi obcí a Radkou Benešovou  
    na pronájem restaurace v budově kulturního domu. Předmětem dodatku je zvýšení záloh   
    na teplo a elektrickou energii na základě žádosti nájemce. 

 

8/7-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

    schvaluje  

    smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2023540/VB/01 mezi obcí  
    a spol. ČEZ Distribuce, a.s., jejímž předmětem je nově zbudované kabelové vedení NN  
    a pojistkový pilíř na p.p.č. 184/1 k.ú. Malé Svatoňovice. 
 

9/7-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

    schvaluje 

    smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby  
    č. IE-12-2008042/SOSB/01 mezi obcí a spol. ČEZ Distribuce, a.s., jejímž předmětem je   
    nové kabelové vedení NN, které bude umístěno na p.p.č. 648/1, 591/1, 548, 541/7, 577,  
    576, 541/6 a 540/3 vše k.ú. Malé Svatoňovice. 
 

10/7-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje 

      smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 
      IE-12-2008042/SOSB/15 mezi obcí a spol. ČEZ Distribuce, a.s., jejímž předmětem je nové  

      kabelové vedení NN, které bude umístěno na p.p.č. 226/2, 226/1, 141/5, st.191, st.160,  

      215/1 a 216 vše k.ú. Petrovice u Strážkovic. 
 

11/7-22 - Rada  obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje 

      smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 
      IE-12-2008042/SOSB/53 mezi obcí a spol. ČEZ Distribuce, a.s., jejímž předmětem je nové  

      kabelové vedení NN, které bude umístěno na p.p.č. 241/1 k.ú. Strážkovice v Podkrkonoší. 
 

12/7-22 - Rada  obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje  

      smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi obcí a spol.  
      Rtyně.net s r.o., jejímž předmětem je nové zemní vedení optické sítě s názvem „Optická  
      síť Malé Svatoňovice, etapa4“, která je umístěna na p.p.č. 216/2, 483, 403/2, 403/1, 294,  
      415/9, st. 105, 446, 710, 711, 468/2, 464/9, 476/1, 295/1 a 291 vše k.ú. Malé  
      Svatoňovice. 
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13/7-22 - Rada  obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje  

       poskytnutí finančního daru na činnost Klubu vojenské historie Odolov, z. s. ve výši  
                  5.000 Kč na rok 2022. 

 

14/7-22 - Rada  obce Malé Svatoňovice 

       schválila  
       smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč Institutu regionální paměti, z.ú.,  
                  který řídí pan Petr Bergmann. Dar bude využit na tvorbu publikace rukopisných výkresů  
                  Václava Jiráska. 
 

 

 

 

 

 

         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. 

 


