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U S N E S E N Í 
z 1. zasedání rady obce, konaného dne 23.01.2023 

v Malých Svatoňovicích 

 

 

1/1-23 - Rada obce Malé Svatoňovice 

     bere na vědomí 
     hospodaření obce k 31.12.2022. 

 

2/1-23 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

rozpočtové opatření č. 1/2023. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením  
§16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k navýšení   
příjmové části rozpočtu o 38.600 Kč a k navýšení výdajové části rozpočtu o 38.600 Kč. 

 

3/1-23 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

                výroční zprávu o činnosti obce Malé Svatoňovice v oblasti poskytování informací dle 

                zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších  
                předpisů, za rok 2022. 

 

4/1-23  - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

           podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu  
                 „Oprava střechy nad knihovnou v KD“ v rámci dotačního programu 23POVU1 – Program  

                 obnovy venkova. 

 

5/1-23  - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

      nájemní smlouvu č. 084/2023 mezi obcí a  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. 
 

6/1-23 - Rada obce Malé Svatoňovice 

    schvaluje 

    nájemní smlouvu č. 098/2023 mezi obcí a  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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7/1-23 - Rada obce Malé Svatoňovice 

    schvaluje 

    dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 513/2020 uzavřené mezi obcí a Vlastou Haškovou  
    na pronájem prostor provozovny masáží v budově č.p. 147. Předmětem dodatku je  
    zvýšení záloh na teplo s ohledem na celkové náklady na vytápění za uplynulé  
    období 2021/2022. 
 

8/1-23 - Rada obce Malé Svatoňovice 

    projednala 

    návrh smlouvy mezi obcí a  na připojení  p.p.č. 166/17  
    k vybudovaným inženýrským sítím v lokalitě Klůček a doporučuje zastupitelstvu obce  
    schválení této smlouvy. 
 

9/1-23 - Rada obce Malé Svatoňovice 

    schvaluje 

    žádost  o udělení souhlasu obce k zatížení pozemku p.č. 589/3 k.ú.  
    Odolov z důvodu zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch spol. ČEZ Distribuce,  
    a.s. v rámci stavby č. IV-12-2022980. 

 

10/1-23 – Rada obce Malé Svatoňovice 

       projednala 

       žádost  na povolení odkupu druhé poloviny p.p.č. 589/1 k.ú.  
       Odolov od  tak, aby se stal jediným vlastníkem uvedeného  
       pozemku. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválení této žádosti.        
 

11/1-23 - Rada obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje 

      smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12_2023461/VB/1 mezi obcí  
      a spol. ČEZ Distribuce, a.s., jejímž předmětem je nové podzemní kabelové vedení NN 

      pro lokalitu „Na Vyhlídce“ umístěné na p.p.č. 166/1, 166/11 a 166/13 vše k.ú. Malé  
      Svatoňovice. 

 

12/1-23 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje  

      poskytnutí finančního daru na činnost spolku EXOTA Malé Svatoňovice z.s. ve výši  
      2.000 Kč na rok 2023. 
 

13/1-23 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje  

      poskytnutí finančního daru na činnost okrsku č. 2 Malosvatoňovicko - Radvanicko  

      působící v rámci organizace SHČMS ve výši 3.000 Kč na rok 2023. 
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14/1-23 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       vzala na vědomí 
       zprávu o činnosti spolku Památník Odolov z.s. za rok 2022, jemuž neschvaluje poskytnutí  
                  finančního daru na činnost v roce 2023. 
 

15/1-23 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       vzala na vědomí 
       informace o tříkrálové sbírce v obci, jejíž výnos byl v tomto roce 67.151 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. 

 

 


