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U S N E S E N Í 
z 3. zasedání rady obce, konaného dne 01.03.2021 

v Malých Svatoňovicích 
 
  

1/3-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
     bere na vědomí 
     hospodaření obce k 31.01.2021. 
 
2/3-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
       schvaluje 
                návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku ve výši 82.607,63 Kč  

    na základě návrhu likvidační komise v návaznosti na provedenou inventarizaci majetku  
    k 31.12.2020. Návrh je přílohou zápisu ze zasedání RO. 

 
3/3-21  - Rada obce Malé Svatoňovice 
      projednala 
                souhrnnou inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2020  

    a doporučuje zastupitelstvu obce výsledek inventarizace schválit. 
 
4/3-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
      projednala a schvaluje 
     odpisový plán obce na rok 2021. 
 
5/3-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
          schvaluje 
     smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a o právu provést stavbu  
                mezi obcí a spol. Rtyně.net s.r.o.. Věcné břemeno se týká zemního vedení optické sítě  
                s názvem „Propojení bytových domů optickou sítí Malé Svatoňovice – etapa Mexiko“. 
 
6/3-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
       schvaluje  

    cenovou nabídku na zpracování strategie nakládání s odpady v obci v hodnotě 25 tis. Kč  
    bez DPH.              

 
7/3-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                schvaluje  
     cenovou nabídku spol. Stako Červený Kostelec s.r.o. na zpracování projektové  
                dokumentace na akci „Rekonstrukce MK 9c 1, 9c 2 a 9c 3“ v hodnotě 98 tis. bez DPH. 
 
8/3-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                bere na vědomí  
                informaci o nové pojistné smlouvě obce u ČSOB Pojišťovny, a.s.. 
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9/3-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                schvaluje 

    nájemní smlouvu mezi obcí a spol. Rtyně.net s.r.o. na umístění komunikačního zařízení  
    na stožáry veřejného osvětlení v části ulice J. Masaryka směr areál IDA. 
 

10/3-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 
                  bere na vědomí 

      informaci o opatřeních v rámci pandemické situace a o systému distribuce roušek  
      a respirátorů. 

 
 
 
 
 

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

                         starosta obce                                         místostarosta obce 


