
Obec Malé Svatoňovice 

 

U S N E S E N Í 
z 1. zasedání Zastupitelstva obce Malé Svatoňovice konaného 13.03.2023 

v Malých Svatoňovicích 
 

1/1-23 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   bere na vědomí  
   zprávu o práci rady obce. 

  

2/1-23 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

       plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Malé Svatoňovice  
   na období 2023 – 2032. 

 

3/1-23 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

    schvaluje 

    žádost  na prodej 1/2 spoluvlastnického podílu p.p.č.  
    589/1 v k.ú. Odolov a žádost  na odkup tohoto  
    spoluvlastnického podílu za podmínky, že i nadále bude uplatněno předkupní  
    právo, výhrada zpětné koupě a zákaz zcizení a zatížení zřízené ve prospěch  
    obce Malé Svatoňovice, IČ: 00278114, se sídlem Nádražní 105, 542 34 Malé  
    Svatoňovice. 
     

4/1-23 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

       smlouvu č. 298/2023 mezi obcí a  na připojení p.p.č.  
    166/17 v k.ú. Malé Svatoňovice k vybudovaným inženýrským sítím v lokalitě  
    Klůček za úplatu ve výši 250.000 Kč. 

 

5/1-23 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   bere na vědomí 
       hospodaření obce k 28.02.2023. 
 

6/1-23 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   projednalo 

   souhrnnou inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace  
   k 31.12.2022 a schválilo výsledek inventarizace a způsob vypořádání  
   zúčtovatelných rozdílů k 31.12.2022. 

 

7/1-23 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

   zařazení dlouhodobého hmotného majetku – Venkovní učebna o vstupní  
   ceně 431.409 Kč do majetku příspěvkové organizace ZŠ Malé Svatoňovice.  
   Dále schvaluje zařazení tohoto majetku do podrozvahové evidence obce  
   k 31.03.2023 
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8/1-23 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje  

   2. dodatek statutu fondu financování a obnovy vodovodů a kanalizací obce  
   Malé Svatoňovice s účinností 15.03.2023. 
 

9/1-23 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

   smlouvu č. 1210400269 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního  
   prostředí ČR na realizaci akce „Ovocný sad Strážkovice“, na kterou bude  
   poskytnuta dotace ve výši 189.474,76 Kč. 

 

10/1-23 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     pověřuje 

     starostu obce podpisem smlouvy č. 1210400270 o poskytnutí podpory  
     ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci akce „Výsadba habrů  
     v obci Malé Svatoňovice“, na kterou bude poskytnuta dotace ve výši  
     232.133,81 Kč. 

        

11/1-23 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     schvaluje 

           smlouvu o dílo mezi obcí a spol. KERSON spol. s r.o. na realizaci akce  

      „Zlepšení tepelně technických vlastností – Základní škola Malé Svatoňovice  
       č.p. 131“ v hodnotě 8.103.097,06 Kč vč. DPH. 

 

12/1-23 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     bere na vědomí 
           informace k vyhlášenému konkurzu na ředitelku/ředitele příspěvkové  
      organizace obce Mateřská škola Malé Svatoňovice.  
 

13/1-23 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     bere na vědomí 
           informace k průběhu pořizování Změny č. 3 územního plánu obce Malé  

     Svatoňovice. 
 

14/1-23 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     bere na vědomí 
     aktuální informace ohledně ubytování uprchlíků v ubytovně a obecních  
     bytech. 

 

15/1-23 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      bere na vědomí 
      informace k průběhu dražby bývalého zemědělského areálu ve Strážkovicích,  
      jež vydražil jiný zájemce. 

 

16/1-23 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     bere na vědomí 
      informace k aktuálnímu dění ve Svazku obcí Jestřebí hory. 
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17/1-23 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje 

      cenovou nabídku truhlářství David Kult na výrobu 28 kusů stolů do malého  
      sálu kulturního klubu v hodnotě 129.336,90 Kč vč. DPH. 

 

18/1-23 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      bere na vědomí 
      informace o dění v obci. 
 

19/1-23 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje 

          rozpočtové opatření č. 2/2023. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu  
     s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  
      územních rozpočtů, k navýšení příjmové části rozpočtu o 4.872.240,00 Kč,  
     navýšení výdajové části rozpočtu o 8.601.576,90 Kč a k navýšení potřeby  
     financování o částku 3.729.336,90 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. 


