
Obec Malé Svatoňovice 

 

 

U S N E S E N Í 
z 10. zasedání rady obce, konaného dne 21.10.2019 

v Malých Svatoňovicích 

 

  

  1/10-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         bere na vědomí 
         hospodaření obce k 30.9.2019. 

 

  2/10-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         schvaluje 

         nové zveřejnění záměru obce na prodej bytové jednotky č. 334/3 v bytovém  
                   domě Úpická č.p. 334, Malé Svatoňovice, umístěném na st.p. č. 591 v k. ú. Malé  
                   Svatoňovice. Prodej bude proveden obálkovou metodou s nejnižším podáním  
                   990.000 Kč s termínem do 15.11.2019. 
 

  3/10-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

           schvaluje 

         dodatek č. 1 Nájemní smlouvy č. 047/2019 mezi obcí a MUDr. Janou Finger  
                   Rouskovou. 

 

  4/10-19  - Rada obce Malé Svatoňovice 

          schvaluje  

          uzavření smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb mezi obcí a MUDr.  
                    Janou Finger Rouskovou. 

 

  5/10-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

          schvaluje 

         příkazní smlouvu mezi obcí a spol. Jupiler s.r.o. na zpracování žádosti o dotaci na  
                   akci Dostavba kanalizace „Stodoly“ s fixní platbou ve výši 30 tis. Kč bez DPH. 
 

  6/10-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

           schvaluje 

                   smlouvu mezi obcí a spol. Jupiler s.r.o. o poskytování poradenství a souvisejících  
                   služeb v realizační fázi projektu Dostavba kanalizace „Stodoly“ v hodnotě  

        39.900 Kč bez DPH. 
 

  7/10-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

           schvaluje 

                   cenovou nabídku Ing. Jana Matoulka na zajištění projektové a inženýrské činnosti  
                   u akce Novostavba turistické rozhledny na vrcholu Žaltman v Jestřebích horách  
                   v hodnotě 94.100 Kč vč. DPH.  
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  8/10-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                   schvaluje 

                   cenovou nabídku spol. Východočeská rozvojová s.r.o. na přípravu a odevzdání  
                   žádostí o podporu do Operačního programu Životního prostředí na akci „Úspora   
                   energií na objektu MŠ Malé Svatoňovice“ v hodnotě 89.000 Kč bez DPH.  

 

  9/10-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

          schvaluje 

         cenovou nabídku spol. Východočeská rozvojová s.r.o. na přípravu a odevzdání  
                   žádostí o podporu do Operačního programu Životního prostředí na akci „Úspora   
                   energií na objektu ZŠ Malé Svatoňovice č.p. 131“ v hodnotě 108.000 Kč bez DPH.  
 

10/10-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

               schvaluje 

          smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění  
                    stavby č. IV-12-2019397/SOBS/1 Malé Svatoňovice, knn pro č.p. 184/3 mezi obcí  
                    a spol. ČEZ Distribuce, a.s. na umístění kabelového vedení NN. 
 

11/10-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

           schvaluje 

         přidělení obecního bytu č. 3 v bytovém domě č.p. 213 . 
 

12/10-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

          neschválila 

         žádost  na pronájem části p.p.č. 179/1 k.ú. Malé Svatoňovice. 
     

13/10-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

           vzala na vědomí 
          okolnosti ohledně nadměrné spotřeby vody v areálu místního koupaliště v letní  
                    sezóně a ukládá starostovi obce připravit tento bod k projednání na nejbližším  
                    zasedání zastupitelstva obce. 
 

14/10-19 - Rada obce Malé Svatoňovice 

         schvaluje 

         rozpočtové opatření č. 8/2019. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu  

         s ustanovením § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních  
         rozpočtů, k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o 100 tis. 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. 


