
Obec Malé Svatoňovice 

 

 

U S N E S E N Í 
z 8. zasedání rady obce, konaného dne 12.08.2019 

v Malých Svatoňovicích 

 

  

  1/8-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       bere na vědomí 
       hospodaření obce k 31.07.2019. 

 

  2/8-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

        rozpočtové opatření č. 6/2019. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu    

                  s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních  
                  rozpočtů k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o 11.421.914,99 Kč. 
 

  3/8-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

          projednala 

        návrh smlouvy č. 52/512/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva  
                  k majetku mezi obcí a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve  
                  věcech majetkových na část p.p.č. 510/10 a doporučuje zastupitelstvu obce tuto  
                  smlouvu schválit. 
 

  4/8-19  - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje  

        nájemní smlouvu č. 896/2019 mezi obcí a  na  
                  pronájem 300 m2 p.p.č. 464/3 v k.ú. Malé Svatoňovice, jež bude sloužit pro  
                  zahrádku a umístění dočasných staveb s účinností od 01.09.2019. 

 

  5/8-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

                 nájemní smlouvu č. 897/2019 mezi obcí a  na pronájem  
                 300 m2 p.p.č. 464/3 v k.ú. Malé Svatoňovice, jež bude sloužit pro zahrádku a  
                 umístění dočasných staveb s účinností od 01.09.2019. 

   

  6/8-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

                 nájemní smlouvu č. 909/2019 mezi obcí a  na  

                 pronájem 270 m2 p.p.č. 464/3 v k.ú. Malé Svatoňovice, jež bude sloužit pro  
                 zahrádku a umístění dočasných staveb s účinností od 1.9.2019. 
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  7/8-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       bere na vědomí  
       rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva vnitra generálního ředitelství  
                 Hasičského záchranného sboru ČR ve výši 4.500.000 Kč na akci  

      Malé Svatoňovice – Rekonstrukce hasičské zbrojnice. 
 

  8/8-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

      bere na vědomí 
      rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva financí ČR ve výši 6.685.139 Kč  
      na akci Malé Svatoňovice – rekonstrukce bytového domu č. p. 75. 
 

  9/8-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        schvaluje 

       přidělení obecního bytu č. 5 v bytovém domě č.p. 112   
                 s účinností od 01.09.2019. 
 

10/8-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         projednala  

       návrh kupní smlouvy mezi obcí,  na prodej  
                 p.p.č. 681/2 o výměře 112 m2 a p.p.č. 216/13 o výměře 577 m2 vše v k.ú. Malé  
                 Svatoňovice a doporučuje zastupitelstvu obce její schválení. 
 

11/8-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         schvaluje  

       zahájení přípravných prací na vypsání výběrového řízení na dodavatele  
       projektové dokumentace veškerých sítí u akce Rodinné domy Pod Polskem  
       a Na Klůčku. 
 

12/8-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

        neschvaluje 

       poskytnutí finančního daru na provozní náklady Centra spokojeného stáří  
       Alzheimer Care - Svoboda nad Úpou, jež o finanční dar požádalo. 
     

13/8-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         schválila 

        termín zasedání zastupitelstva obce a to 23. září 2019 od 18 hodin 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. 


