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U S N E S E N Í 
z 1. zasedání rady obce, konaného dne 18.01.2021 

v Malých Svatoňovicích 
  

1/1-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
     bere na vědomí 
     hospodaření obce k 31.12.2020. 
 
2/1-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
       schvaluje 
                výroční zprávu o činnosti obce Malé Svatoňovice v oblasti poskytování informací dle  

    zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších  
    předpisů, za rok 2020. 

 
3/1-21  - Rada obce Malé Svatoňovice 
      schvaluje 
                cenovou nabídku RNDr. Tomáše Kytlíka na realizaci zadávacího řízení na akci   
                Infrastruktura pro rodinné domy v lokalitách „Pod Polskem“ a „Na Vyhlídce“ v hodnotě  
                29 tis. Kč bez DPH. 

 
4/1-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
      bere na vědomí 
     informaci o zvýšení ceny stravného v jídelně Mateřské školy Malé Svatoňovice s účinností  
                od 01.02.2020. 
 
5/1-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
          schvaluje 
     smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV- 
                12-2021659_SOSB VB_1 mezi obcí a spol. ČEZ Distribuce, a.s.. Smlouva řeší umístění  
                zemního kabelového vedení NN na pozemcích p.č. 713 a 778/2 v k.ú. Odolov. 
 
6/1-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
       schvaluje  

    mimořádnou odměnu Evě Přibylové – ředitelce MŠ Malé Svatoňovice. 
              

7/1-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                projednala 
     žádost paní Aleny Benešové na úhradu neinvestičních nákladů spojených s provozováním  
                DPS v Červeném Kostelci, kde bude trvale umístěna, 

    a schvaluje jednorázový příspěvek ve výši 50% (7.500 Kč) celkové hodnoty na rok 2021. 
 
8/1-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                projednala 
                žádost Městského úřadu Trutnov o podporu Nadačního fondu při Oblastní nemocnici  
                Trutnov, a.s. a schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 2 tis. Kč na rok 2021. 
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  9/1-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                  schvaluje 

odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizaci Základní škola Malé Svatoňovice  
ve výši 180.380 Kč. 

 
10/1-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                  schvaluje 

odpisový plán  na rok 2021 příspěvkové organizaci Mateřská škola Malé Svatoňovice  
ve výši 55.968 Kč. 

 
11/1-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                  schvaluje  

odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizaci Bytová správa Malé Svatoňovice  
ve výši 244.176 Kč. 

 
12/1-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                  schvaluje 

odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizaci Vodovody a kanalizace Malé 
Svatoňovice ve výši 1.083.876 Kč. 

 
13/1-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                  schvaluje 
       smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové  
                  hladiny 0,4 kV (NN) č. 20_SOP_01_4121739315 týkající se bytu v BD č.p. 74. 
 
14/1-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                  schvaluje 
       smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové  
                  hladiny 0,4 kV (NN) č. 20_SOP_01_4121739321 týkající se bytu v BD č.p. 74. 
 
15/1-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                  schvaluje 
       smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové  
                  hladiny 0,4 kV (NN) č. 20_SOP_01_4121739320 týkající se bytu v BD č.p. 74. 
 
16/1-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                  schvaluje 
       smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové  
                  hladiny 0,4 kV (NN) č. 20_SOP_01_4121739318 týkající se bytu v BD č.p. 74. 
 
17/1-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                  schvaluje 
       smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové  
                  hladiny 0,4 kV (NN) č. 20_SOP_01_4121739317 týkající se bytu v BD č.p. 74. 
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18/1-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                  neschvaluje 
       poskytnutí finančního daru na činnost spolku Chalupění, z.s. na rok 2021. 
 
19/1-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                  schvaluje 
       poskytnutí finančního daru do veřejné sbírky na opravu a zastřešení hradu Vízmburk  

     ve výši 15 tis. Kč na rok 2021. 
 

20/1-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                  bere na vědomí 
       veřejnou vyhlášku MěÚ Trutnov o oznámení návrhu opatření obecné povahy pro  

stanovení místní úpravy provozu na silnici III/3014 v ulici Nádražní v obci Malé 
Svatoňovice. 

 
21/1-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                  bere na vědomí 
       informace spol. Transport Trutnov s.r.o. k výběru poplatku za ukládání odpadů  

      na skládku od 01.01.2021 a s tím souvisejících záležitostí. 
 
 
 
 
 

 
         Vladimír Provazník v. r.                                 Ing. Marek Švrčina v. r. 

                         starosta obce                                         místostarosta obce 


