
Obec Malé Svatoňovice 

 

U S N E S E N Í 
z 1. zasedání Zastupitelstva obce Malé Svatoňovice konaného 08.03.2021 

v Malých Svatoňovicích 
 

1/1-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   bere na vědomí  
   zprávu o práci rady obce. 

  

2/1-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

       kupní smlouvu č. 225/2021 mezi obcí a  na prodej BJ  
   č. 129/1 vč. příslušenství v hodnotě 994.999 Kč. 

 

3/1-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

    schvaluje 

        smlouvu o smlouvě budoucí č. 250/2021 mezi obcí a   
   na prodej p.p.č. 166/22 v k.ú. Malé Svatoňovice o výměře 1134 m2 určené  
   k výstavbě rodinného domu. 
 

4/1-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

   smlouvu o smlouvě budoucí č. 235/2021 mezi obcí a   
   na prodej p.p.č. 279/28 v k.ú. Malé Svatoňovice o výměře 927 m2 určené  
   k výstavbě rodinného domu. 

 

5/1-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

       smlouvu o smlouvě budoucí č. 236/2021 mezi obcí a   
   na prodej p.p.č. 279/24 v k.ú. Malé Svatoňovice o výměře 765 m2 určené  
   k výstavbě rodinného domu. 

 

6/1-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

       smlouvu o smlouvě budoucí č. 237/2021 mezi obcí a   
   na prodej p.p.č. 279/25 v k.ú. Malé Svatoňovice o výměře 922 m2 určené  

   k výstavbě rodinného domu. 
 

7/1-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   schvaluje 

   kupní smlouvu č. 249/2021 mezi obcí a  na prodej p.p.č.  
   589/2 v k.ú. Odolov o výměře 2.472 m2 určené k výstavbě rodinného domu  
   a schvaluje  

   podpis smlouvy o advokátní úschově finančních prostředků a listin. 
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8/1-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   projednalo 

   přípravu projektu na výstavbu bytového domu v lokalitě „Hamry“.  

 

9/1-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

   bere na vědomí 
   informace ohledně jednání v záležitosti atletického stadionu v obci. 

 

10/1-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     bere na vědomí 
       hospodaření obce k 31.01.2021 

 

11/1-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     schvaluje 

           převod technického zhodnocení objektu čp. 259 – realizace úspor energií  
     ve výši 6.566.841,02 Kč– na příspěvkovou organizaci Mateřská škola Malé  
     Svatoňovice k 31.03.2021. 

 

12/1-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     projednalo 

           souhrnnou inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace  
     k 31.12.2020  

     a schvaluje  

     výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů  
     k 31.12.2020. 

 

13/1-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     schvaluje 

     uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru od České spořitelny, a.s. ve formě  
     debetního zůstatku na běžném účtu č. 2906215349/0800 až do výše  
     3.300.000 Kč (slovy: Třimilionytřistatisíc korun českých) se splatností  
     do 31.05.2022. Způsob zajištění úvěru: Peněžité závazky vzniklé na základě  
     této smlouvy o úvěru nebudou zajištěny žádnými zajišťovacími prostředky.      
     Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     pověřuje  
     starostu obce sjednáním příslušné dokumentace. 

 

14/1-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     schvaluje 

           Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi obcí a spol. MATEX HK s.r.o.  
     na provedení díla „Stavební úpravy objektů č.p. 48 a 74 Malé Svatoňovice –  

     sociální bydlení“. Tímto dodatkem dochází ke snížení celkové ceny díla  
     o méněpráce v hodnotě 3.998,22 Kč bez DPH. 

 



Obec Malé Svatoňovice 

 

3 

 

15/1-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     schvaluje  

     Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi obcí a spol. VAKSTAV s.r.o.  
     na provedení díla „Dostavba kanalizace v obci Malé Svatoňovice“. Tímto  
     dodatkem dochází ke zvýšení celkové ceny díla o vícepráce v hodnotě  
     690.281,78 Kč bez DPH. 

 

16/1-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     schvaluje 

     cenovou nabídku Ing. Luboše Kaspera na zajištění technického dozoru  
     stavebníka a koordinátora BOZP na stavbě „Dostavba kanalizace v obci Malé  
     Svatoňovice“ – 2. část. 

 

17/1-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje 

     směrnici č. 1/2021 upravující organizaci stravování zaměstnanců a starosty  
     obce Malé Svatoňovice. 

 

18/1-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje 

      smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2006744/VB/03  

      mezi obcí a s pol. ČEZ Distribuce, a.s. vymezené geometrickým plánem  
     č. 720-14382/2020, jež je přílohou této smlouvy. 

 

19/1-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje 

      realizaci projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností budovy ZŠ Malé  
           Svatoňovice č.p. 131“. 

 

20/1-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje 

           realizaci projektu „Malé Svatoňovice – rekonstrukce bytového domu č.p. 76“. 
  

21/1-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

           schvaluje 

           cenovou nabídku spol. Stako Červený Kostelec s.r.o. na realizaci akce  
           „Přeložka dešťové kanalizace, ulice Hornická“ v hodnotě 1.194.180,31 Kč  

     vč. DPH  
     a pověřuje  
     starostu obce k podpisu smluvní dokumentace. 
 

22/1-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      bere na vědomí 
     informace o dění v obci. 
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23/1-21 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje 

          rozpočtové opatření č. 2/2021. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu  
           s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  
           územních rozpočtů, k navýšení příjmové části rozpočtu o 6.520.159 Kč,  
           navýšení výdajové části rozpočtu o 3.575.653 Kč a ke snížení potřeby  
           financování o částku 2.944.506 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. 
 

 


