
Obec Malé Svatoňovice 

 

 

U S N E S E N Í 
ze 7. zasedání rady obce, konaného dne 15.07.2019 

v Malých Svatoňovicích 

 

  

  1/7-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        vzala na vědomí 
       hospodaření obce k 30.06.2019. 

 

  2/7-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        vzala na vědomí  
        výsledky výběrového řízení na dodavatele zakázky „Petrovice – rekonstrukce MK    

                  na p.p.č. 215/1“ (v rokli)  
       a doporučuje 

        zastupitelstvu obce schválit jako dodavatele spol. KENVI CZ s.r.o. s nejnižší  
                  nabídkovou cenou ve výši 2.828.838 Kč bez DPH. 

 

  3/7-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

          schválila 

        smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2018530/VB/2 Malé  
                  Svatoňovice, č. parc. 184/18 mezi obcí a spol. ČEZ Distribuce na zemní kabelové  
                  vedení NN. 
 

  4/7-19  - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schválila 

        smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2018150/VB/2 Malé  
                  Svatoňovice, knn p.č. 184/16 pro RO mezi obcí a spol. ČEZ Distribuce na zemní  
                  kabelové vedení NN. 
 

  5/7-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schválila  
      na základě žádosti, neinvestiční dotaci z rozpočtu obce ve výši 17.548,75 Kč a  

      investiční dotaci z rozpočtu obce ve výši 74.308,24 Kč pro Základní školu  
      Malé Svatoňovice na spolufinancování projektu „Přírodovědná učebna a výtvarná  
      učebna – ZŠ Malé Svatoňovice, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008656“.  

   

  6/7-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schválila  

      na základě žádosti ředitelky ZŠ Malé Svatoňovice, předfinancování projektu  
      „Přírodovědná učebna a výtvarná učebna – ZŠ Malé Svatoňovice,  
      CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008656“ z fondu investic této organizace. 
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  7/7-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schválila  
       zveřejnění záměru obce prodat p. p. č. 216/13 o výměře 577 m2 oddělené z p. p.  

                 č. 216/4 a p. p. č. 681/2 o výměře 112 m2 oddělené z p. p. č. 681, vše k. ú. Malé  
       Svatoňovice. 

 

  8/7-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

      schválila 

      zveřejnění záměru obce na pronájem částí p.p.č. 464/3 o výměře 13601 m2 a  

      p.p.č. 464/22 o výměře 1509 m2 vše k.ú. Malé Svatoňovice. 
 

  9/7-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schválila 

       žádost  na výměnu obecního bytu č. 3 v domě č. p. 213 za byt  

                 č. 4 v domě č. p. 147 s účinností od 01.08.2019. 

 

10/7-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         projednala  

       nabídku na odkup p.p.č. 575/7 a 575/4 k.ú. Malé Svatoňovice  

      a ukládá 

      starostovi obce projednat  případnou směnu. 
 

11/7-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         projednala  

       cenové nabídky na přípravu projektu a žádosti o dotaci na zateplení vč. výměny    
       zdroje vytápění a rekuperaci budovy ZŠ Malé Svatoňovice č. p. 131 

       a neschválila, z důvodu finanční náročnosti, realizaci příprav tohoto projektu. 
 

12/7-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        projednala 

       cenové nabídky na přípravu projektu a žádosti o dotaci na zateplení vč. výměny    
       zdroje vytápění a rekuperaci budovy MŠ Malé Svatoňovice č. p. 259 

       a neschválila, z důvodu finanční náročnosti, realizaci příprav tohoto projektu. 
     

13/7-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         schválila 

        nový ceník za hřbitovní služby, pronájem hrobového místa a pronájem schránky  
                  v kolumbáriu na hřbitově v Malých Svatoňovicích s účinností od 01.08.2019. 
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14/7-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         projednala 

        cenové nabídky na opravy MK v Odolově a schvaluje jejich realizaci na rok 2020. 

 

15/7-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         projednala 

        nabídku Státního okresního archivu Trutnov na zpracování knihy o obci Malé  

                  Svatoňovice. Z důvodu finanční náročnosti nebude nabídky prozatím využito. 
 

16/7-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         neschválila 

        žádost o odprodej dvou kusů hudebních žesťových nástrojů heligón.  

 

17/7-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schválila  
        zveřejnění prodeje osobního automobilu Škoda Fabia Kombi na inzertních  
                  portálech za 35 tis. Kč. 
      

18/7-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         schválila  
       prodej staré čelní hydraulické sněhové radlice za min. cenu 15.000 Kč. 

           

19/7-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         schválila  
       prodej 7 ks bannerů s motivem T.G.M. s cenou 1.500 Kč za 1 kus. 
 

 

    

 

 

 

   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. 

 

 


