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U S N E S E N Í 
z 8. zasedání rady obce, konaného dne 28.11.2022 

v Malých Svatoňovicích 

 

 

 

1/8-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

     bere na vědomí 
     hospodaření obce k 31.10.2022. 

 

2/8-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

rozpočtové opatření č. 9/2022. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením  
§16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k navýšení   
příjmové části rozpočtu o 772.350 Kč a k navýšení výdajové části rozpočtu o 772.350 Kč. 

 

3/8-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

                cenovou nabídku RNDr. Tomáše Kytlíka na realizaci zadávacího řízení na akci „Malé  
                Svatoňovice – stavební úpravy a zlepšení tepelně technických vlastností budovy ZŠ č.p.  
                131“ v hodnotě 27.000 Kč bez DPH.  
 

4/8-22  - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

     finanční dar Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec na vydávání sborníku  
     Rodným krajem ve výši 3.000 Kč na rok 2023. 

 

5/8-22  - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

      zveřejnění záměru obce na pronájem 155 m2 p.p.č. 289/11, 164 m2 p.p.č. 289/12, 47 m2  
                 p.p.č. 279/9 a 38 m2 p.p.č. 279/10 vše k.ú. Malé Svatoňovice, za účelem zřízení zahrádky  
                 a parkovacích míst k bytové jednotce domu č.p. 273. 

 

6/8-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

    projednala a neschválila 

    žádost  o umístění technologického zařízení tepelného čerpadla na  
    pozemku p.č. 289/11 k.ú. Malé Svatoňovice, jež je v majetku obce. 
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7/8-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

    schvaluje 

    dodatek č. 15 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu mezi obcí a spol. Transport   
    Trutnov s.r.o. Tímto dodatkem se mění cena plnění za přepravu, manipulaci a odstranění  
    komunálního odpadu na částku 1.132.728 Kč bez DPH. 

 

8/8-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

    schvaluje  

    dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 609/2019 uzavřené mezi obcí a Pavlínou Martínkovou  
    na pronájem prostor provozovny kosmetiky a pedikúry v budově č.p. 147. Předmětem  
    dodatku je zvýšení záloh na teplo s ohledem na celkové náklady na vytápění za uplynulé  
    období 2021/2022. 

 

9/8-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

    schvaluje 

    dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 047/2019 uzavřené mezi obcí a MUDr. Janou Finger  

    Rouskovou na pronájem prostor ordinace praktického lékaře v budově č.p. 147.  
    Předmětem dodatku je zvýšení záloh na teplo s ohledem na celkové náklady na vytápění  
    za uplynulé období 2021/2022. 
 

10/8-22 – Rada obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje 

      dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 851/2020 uzavřené mezi obcí a Romanou Volhejnovou  
      na pronájem prostor provozovny kadeřnictví v budově č.p. 105. Předmětem dodatku je  
      zvýšení záloh na teplo a elektrickou energii s ohledem na celkové náklady na vytápění a  

      elektrickou energii za uplynulé období 2021/2022. 
 

11/8-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

      projednala 

      žádost Oblastní charity Trutnov o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Malé Svatoňovice a  

      doporučuje zastupitelstvu obce schválení poskytnutí dotace na rok 2023 ve výši  
      30.000 Kč. 

 

12/8-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje  

      finanční dar Oblastní charitě Červený Kostelec na provozní náklady Hospice Anežky  
      České a Mobilního hospice Anežky České ve výši 15.000 Kč na rok 2023. 
 

13/8-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje  

      zveřejnění záměru obce na pronájem části pozemku p.č. 464/3 k.ú. Malé  Svatoňovice  
      o velikosti 135 m2 za účelem zřízení zahrádky k bytové jednotce domu č.p. 171. 
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14/8-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

       příkaz starosty č. 1/2022 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni  
                  31.12.2022 a plán inventur pro rok 2022. 
 

15/8-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       projednala 

       návrh příspěvkové organizace VaK Malé Svatoňovice na zvýšení vodného a stočného 

      od 01.01.2023 a doporučuje zastupitelstvu obce jeho schválení. 
 

 

16/8-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       projednala 

       vyhodnocení nákladů a výnosů z odpadového hospodářství za rok 2022 a konstatuje, že  
                  není nutné navýšení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 
 

17/8-22 – Rada obce Malé Svatoňovice 

       projednala 

       návrh rozpočtu na rok 2023 a doporučuje zastupitelstvu obce jeho schválení. 
 

18/8-22 – Rada obce Malé Svatoňovice 

       projednala 

       návrh rozpočtového výhledu obce na období let 2024 – 2026 a doporučuje zastupitelstvu  
                  obce jeho schválení. 
 

19/8-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       projednala a schvaluje 

       odpisový plán obce na rok 2023. 
 

20/8-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

      odpisový plán na rok 2023 příspěvkové organizaci Vodovody a kanalizace Malé  
      Svatoňovice ve výši 1.253.444 Kč. 

 

21/8-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

      odpisový plán na rok 2023 příspěvkové organizaci Bytová správa Malé Svatoňovice  
      ve výši 497.364 Kč. 
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22/8-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

      odpisový plán na rok 2023 příspěvkové organizaci Mateřská škola Malé Svatoňovice 

      ve výši 136.272 Kč. 
 

23/8-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

      odpisový plán na rok 2023 příspěvkové organizaci Základní škola Malé Svatoňovice 

      ve výši 249.119 Kč. 
 

24/8-22 - Rada  obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

       na základě žádosti, veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na nákup knih do  
                  výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb č. 5925 s Městskou  
                  knihovnou Trutnov. Dotace bude poskytnuta ve výši 7.500 Kč na rok 2023. 

 

25/8-22 - Rada  obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

       finanční dar Janě Kreibichové ve výši 10.000 Kč, jejímž opatrovníkem je Obec Malé  
                  Svatoňovice, umístěné v Domově na Stříbrném vrchu v Rokytnici v Orlických horách,  

      na rok 2023. 

 

26/8-22 - Rada  obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

       žádost ředitelky příspěvkové organizace Základní 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 ZŠ Malé Svatoňovice. 
 

27/8-22 - Rada  obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

       mimořádnou odměnu Mgr. Dagmar Kostelecké – ředitelce ZŠ Malé Svatoňovice. 
 

28/8-22 - Rada  obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

       mimořádnou odměnu Evě Přibylové – ředitelce MŠ Malé Svatoňovice. 
 

29/8-22 - Rada  obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

       mimořádnou odměnu Miroslavu Balcarovi – vedoucímu VaK Malé Svatoňovice. 
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30/8-22 - Rada  obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

       mimořádnou odměnu Milanu Sirkovi – vedoucímu BS Malé Svatoňovice. 
 

31/8-22 - Rada  obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

       podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu  
                 „Restaurování lože Karla Čapka“ v rámci programu 23KPG06 na podporu činnosti muzeí a  
                   galerií. 
 

32/8-22 - Rada  obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

       odkup vnitřního vybavení pokojů ubytovny č.p. 188 od BPA Malé Svatoňovice v hodnotě  
                  200.000 Kč vč. DPH. Seznam pořizovaných věcí je přílohou zápisu tohoto zasedání. 
 

33/8-22 - Rada  obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

       cenovou nabídku Zdeňka Doubice na realizaci úprav regulace otopné soustavy kulturního  
                  domu a Muzea bratří Čapků v hodnotě 98.500 Kč bez DPH. 
 

34/8-22 - Rada  obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

       podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu  
                 „Odvodnění městského domu U doktorů“ v rámci programu 23KPGU2 na obnovu  
                  památkového fondu. 
 

35/8-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje  

      dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 1162/2016 mezi obcí a Českou poštou s. p. o nájmu  
      prostor k podnikání v č.p. 105. Dodatek se uzavírá v návaznosti na vznik plátcovství   
      DPH obce. 

 

 

 

 

         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. 
 


