
Obec Malé Svatoňovice 

 

U S N E S E N Í 
ze 3. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 01.06.2020 

v Malých Svatoňovicích 
 

 

 

1/3-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   bere na vědomí  
   zprávu o práci rady obce. 

  

2/3-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   bere na vědomí 
   zprávu finančního výboru. 
 

3/3-20- Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje  

   v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,  
   a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, účetní   
   závěrku obce Malé Svatoňovice za rok 2019 bez výhrad. 

 

4/3-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje  

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu  
   se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
   v platném znění, celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Malé   

Svatoňovice za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření  
obce za rok 2019 s výhradou a 

ukládá 

starostovi obce přijmout taková opatření, aby byla jejich splněním důsledně   
dodržována jednotlivá ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

5/3-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

    schvaluje 

        smlouvu č. 630/2020 o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě  
    kanalizace mezi obcí,  a ZD Velké Svatoňovice na p. p. č.   
    208/2, 217/4 a 186/1 v k. ú. Malé Svatoňovice. 

 

6/3-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

   kupní smlouvu č. 629/2020 mezi obcí a  na nákup p. p. č.  
   217/77 v k. ú. Malé Svatoňovice o celkové výměře 490 m2 v hodnotě 98 tis. Kč. 
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7/3-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

   kupní smlouvu č. 641/2020 mezi obcí a  na prodej BJ  
   č. 129/2 a 129/5 vč. příslušenství v hodnotě 1.068.000 Kč. 

 

8/3-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

       kupní smlouvu č. 640/2020 mezi obcí a  na prodej BJ č. 129/3  
    vč. příslušenství v hodnotě 576 tis. Kč. 
 

9/3-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

       zveřejnění záměru obce darovat p.p.č. 2048/6 o výměře 2962 m2 v k. ú. Velké  
    Svatoňovice organizaci TJ Sokol Malé Svatoňovice. 
 

10/3-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

schvaluje 

      záměr spol. Maratonstav a.s. na výstavbu 16 BJ na p.p.č. 471 a 719 k.ú. Malé  
Svatoňovice, jež jsou v majetku obce, a pověřuje starostu obce přípravou  
smluvní dokumentace vč. situace územního řešení. 

 

11/3-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      projednalo  

      pravidla pro prodej pozemků ve vlastnictví obce Malé Svatoňovice a  

      ukládá  
      starostovi obce připravit kalkulaci na zasíťování pozemků. 
 

12/3-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      bere na vědomí  
      hospodaření obce k 30.04.2020. 

 

13/3-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje  

      dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi obcí a spol. KENVI CZ.  
      Dodatkem dojde k navýšení celkové ceny díla o 260.985 Kč bez DPH  
      za vícepráce na akci „Oprava MK Petrovice – V rokli“. 

 

14/3-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje  

      dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 07/19-P mezi obcí a spol. Průmstav  
      Náchod s.r.o.  Dodatkem dojde k navýšení celkové ceny díla  
      o 708.560,93 Kč bez DPH za vícepráce na akci „Rekonstrukce hasičské  
      zbrojnice Malé Svatoňovice“. 
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15/3-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje  

      smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje  
      č. 20POVU1-0051 mezi obcí a Královéhradeckým krajem. Dotace ve výši  
      510 tis. Kč je poskytnuta na realizaci projektu s názvem „Oprava MK  
      Petrovice – V rokli“. 

 

16/3-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje  

      smlouvu o dílo mezi obcí a spol. Stako Červený Kostelec s.r.o. na realizaci    
      projektu s názvem „Obec Malé Svatoňovice – rekonstrukce objektu MŠ Malé  
      Svatoňovice“ v hodnotě 5.482.815,74 Kč vč. DPH. 
 

17/3-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje  

      smlouvu o dílo č. 28/2020 mezi obcí a společností Stavebně Dopravní  
      Trutnov s.r.o. na realizaci projektu s názvem „Novostavba turistické  
      rozhledny na vrcholu Žaltman v Jestřebích horách“ v hodnotě  
      3.598.711,63 Kč vč. DPH. 

 

18/3-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      stanoví  
      jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020 příspěvkové organizaci Bytová  
      správa Malé Svatoňovice navýšení odvodu ze zisku o 6 tis. Kč na celkovou  
      výši 24 tis. Kč v návaznosti na ukončenou rekonstrukci bytového domu  
      č. p. 75 obce Malé Svatoňovice. 

 

19/3-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      stanoví 
      jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020 příspěvkové organizaci 
      Mateřská školy Malé Svatoňovice navýšení odvodu z investičního fondu  

      jejich organizace o 43.603 Kč na celkovou výši 328.603 Kč na financování  
      akce energetické úspory objektu č. p. 259 Malé Svatoňovice. 

 

20/3-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje  

      převod technického zhodnocení bytového domu č. p. 75 Malé 

      Svatoňovice ve výši 9.710.872,14 Kč na Bytovou správu Malé Svatoňovice  
      k 01.06.2020.   
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21/3-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje  

      převod bytových jednotek č. 129/2, 129/3 a 129/5 Malé Svatoňovice včetně  
      pozemků z Bytové správy Malé Svatoňovice na obec Malé Svatoňovice  
      z důvodu jejich předpokládaného prodeje nájemníkům bytů. 

 

22/3-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje  

      čerpání fondu financování a obnovy vodovodů a kanalizací ve výši 
      113.082 Kč úhradou faktury č. 202011 firmy Vodohospodářská kancelář  
      Trutnov – Ing. Vlastimil Novotný – za vypracování PD na opravu dešťové  
      kanalizace v ul. Hornická v návaznosti na schválený statut fondu financování  
      a obnovy vodovodů a kanalizací obce. 

 

23/3-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje  

      čerpání fondu na financování výstavby rozhledny Žaltman úhradou 

      faktur firmy Stavebně dopravní Trutnov, s.r.o., schválené Zastupitelstvem  
      obce realizací investiční akce, do výše konečného zůstatku účtu fondu  
      na financování výstavby rozhledny Žaltman. 

 

24/3-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje  

      snížení dotace TJ Sokol na rok 2020 o ¼ roční výše dotace, tzn. o částku  
      35.500 Kč, z důvodu koronavirové krize a tím vyvolaného přerušení  
      organizované tělovýchovné činnosti a dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě  
      o poskytnutí dotace TJ Sokol Malé Svatoňovice na rok 2020. 
 

25/3-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje  

       čerpání úvěru č. smlouvy 0632821149 na akci „Stavební úpravy objektů  
       č. p. 48 a 74 Malé Svatoňovice – sociální bydlení“.        
 

26/3-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje  

       čerpání úvěru č. smlouvy 0632822109 na akce „ Dostavba kanalizace v obci  
       Malé Svatoňovice“, „Dostavba technického zázemí – 3. etapa, Malé  
       Svatoňovice“, „Oprava MK Petrovice – V rokli“, „Rekonstrukce hasičské  
       zbrojnice Malé Svatoňovice“ a „Stavební úpravy objektů č.p. 48 a 74 Malé  
          Svatoňovice – sociální bydlení“. 
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27/3-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje  

                   vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku příspěvkové  
       organizace Základní škola Malé Svatoňovice v celkové hodnotě 177.650 Kč.  
 

28/3-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje,  

      že správní území obce je součástí regionu Místní akční skupiny Království –  

      Jestřebí hory, o.p.s. a územím působnosti Místní akční skupiny Království –  

      Jestřebí hory, o.p.s. na období 2021–2027. 

 

29/3-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      bere na vědomí  
      informace o dění v obci. 

 

30/3-20 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje  

      rozpočtové opatření č. 5/2020. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu  
      s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  
      územních rozpočtů, ke zvýšení příjmové části rozpočtu o 1.644.000 Kč,  
      navýšení výdajové části rozpočtu o 1.844.500 Kč a ke zvýšení potřeby  
      financování o částku 200.500 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. 
 


