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U S N E S E N Í 
z 2. zasedání rady obce, konaného dne 20.02.2023 

v Malých Svatoňovicích 

 

 

1/2-23 - Rada obce Malé Svatoňovice 

     bere na vědomí 
     hospodaření obce k 31.01.2023. 

 

2/2-23 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       projednala  

obsahovou část dokumentu Program rozvoje obce Malé Svatoňovice na období  
                2023 – 2030 a schválila termín veřejného projednání dne 15.03.2023 od 17:00 v zasedací  
                místnosti obecního úřadu. 

 

3/2-23 - Rada obce Malé Svatoňovice 

      bere na vědomí oznámení paní Evy Přibylové o vzdání se vedoucího pracovního místa  
   ředitelky Mateřské školy Malé Svatoňovice s účinností od 01.07.2023 (příloha č. 1 zápisu  
   z jednání Rady obce).  
   Rada obce v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
   (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2  

   zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  
   vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

-  v y hl a šu j e  konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy  
                           Malé Svatoňovice s předpokládaným nástupem 01.07.2023 

- p o v ě ř u j e  starostu obce 

          - požádat krajský úřad, Českou školní inspekci o určení členů konkurzní komise,  
        - vyzvat ředitelku Mateřské školy Malé Svatoňovice, aby zorganizovala volbu zástupce  
             z řad pedagogických pracovníků školy do konkurzní komise a doložila ji zřizovateli  
             zápisem o volbě. 

-  s c h v al u j e  zveřejnění inzerátu, který tvoří přílohu č. 2 zápisu, v Učitelských novinách, v denících  
                Krkonošské noviny, na úřední desce obce Malé Svatoňovice 

-  p o v ě ř uj e  pana Ing. Karla Turka funkcí tajemníka komise; tajemník není členem konkurzní  
          komise, 

-  o d v ol áv á  paní Evu Přibylovou z vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské školy Malé  
 Svatoňovice a to ke dni 30.06.2023. Posledním dnem výkonu práce ředitelky  
  Mateřské školy Malé Svatoňovice bude 30.06.2023. Důvodem odvolání je vyhlášení   
  konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Malé Svatoňovice  
  podle ustanovení § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,  
  vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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4/2-23  - Rada obce Malé Svatoňovice 

       projednala 

     souhrnnou inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace k 31. 12. 2022 a  

     doporučuje zastupitelstvu obce výsledek inventarizace schválit.                  
 

5/2-23  - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

      návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku ve výši 304 807,64 Kč na  
                 základě návrhu likvidační komise v návaznosti na provedenou inventarizaci majetku  
                 k 31. 12. 2022. Návrh je přílohou zápisu ze zasedání RO. 
 

6/2-23 - Rada obce Malé Svatoňovice 

    projednala  

    nákup nemovitosti st.p.č. 190/1 a 190/2 v k.ú. Strážkovice v Podkrkonoší, jež je  
    předmětem dražební vyhlášky Č.j. 213 EXD 8/2023-1. Rada schválila účast obce na dražbě  
    této nemovitosti, která bude následně rekultivována v rámci dotace na Brownfieldy. 

 

7/2-23 - Rada obce Malé Svatoňovice 

    schvaluje 

    na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, zhotovitele veřejné zakázky  
    „Zlepšení tepelně technických vlastností – Základní škola Malé Svatoňovice č.p. 131“  
    firmu KERSON spol. s r.o. a doporučuje zastupitelstvu obce schválení smlouvy o dílo  
    s vybraným uchazečem. 
 

8/2-23 - 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, Pod Polskem“, která je umístěna na p.p.č. 399/5, 399/2, 399/4, 402,   
    279/2, 708, 279/1, 279/30, 279/14, 279/9, 289/11, a 289/1 vše k.ú. Malé Svatoňovice. 
 

9/2-23 - Rada obce Malé Svatoňovice 

    schvaluje 

    smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby  
    č. ČEZd_SoBS VB 36363/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. 
 

10/2-23 – Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

       smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby  
       č. ČEZd_SoBS VB 39119/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, 216 vše k.ú. Petrovice u Strážkovic. 
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11/2-23 - Rada obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje 

      navýšení ceny vstupného v Muzeu bratří Čapků Malé Svatoňovice s účinností od  
      01.05.2023. Nový ceník je přílohou zápisu usnesení RO. 

 

12/2-23 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje  

      kupní smlouvu mezi obcí a JUDr. Michalem Novákem, insolvenčním správcem  
      spol. MATEX HK, na nákup stavební buňky vč. vnitřního vybavení v hodnotě  
      85 tis. Kč bez DPH, jež je umístěna na pozemku obce p.č. 294 k.ú. Malé Svatoňovice. 
 

13/2-23 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje  

      cenovou nabídku spol. Drag s.r.o. v hodnotě 123.500 Kč bez DPH na zpracování žádosti 
      a administraci realizace projektu v rámci výzvy VPS - 232 - 1 – 2023 Ministerstva financí  
      ČR v programu č. 298D23, podprogramu č. 298D2380 Podpora rozvoje a obnovy  

      materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí. 
 

14/2-23 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

       cenovou nabídku Ing. Dariny Benešové v hodnotě 42 tis. Kč bez DPH na digitalizaci  
                  projektové dokumentace budovy obecního úřadu, jež bude sloužit pro následné  
                  zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci celého objektu. 
 

15/2-23 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

       zveřejnění záměru obce o pachtu 9.509 m2 pozemku p.č. 569 k.ú. Odolov, za účelem  
                  hospodaření soukromého zemědělce. 
 

16/2-23 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

       přidělení obecního bytu č. 1 v bytovém domě č.p. 172 . 
 

17/2-23 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       vzala na vědomí 
       informace k aktivitám u projektu výstavby bytového domu v lokalitě „Hamry“. 
 

18/2-23 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

       poplatek za pronájem objektu č.p. 13 „Pastouška“ v Petrovicích, ve výši 500 Kč za jeden  
                  den. 
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19/2-23 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       projednala 

       nabídku aktivit společnosti ČEZ ESCO, a.s. a pověřuje starostu obce k jednání o možné  
                  spolupráci. 
 

20/2-23 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       projednala a neschválila 

       žádost  na směnu a odkup pozemků p.č. 101/1, 103 a 104 k.ú. Malé  
                  Svatoňovice.   
 

21/2-23 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       neschvaluje 

       poskytnutí finančního daru spol. Zdravotní klaun, o.p.s. na rok 2023. 
 

22/2-23 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

       zveřejnění záměru obce na pronájem 106 m2 části pozemku p.č. 269/1 k.ú. Malé  
                  Svatoňovice, za účelem zbudování přístřešku a posezení k bytové jednotce v č.p. 101. 
 

23/2-23 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

       termín zasedání zastupitelstva obce a to 13.03.2023 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. 

 


