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U S N E S E N Í 
ze 4. zasedání rady obce, konaného dne 12.04.2021 

v Malých Svatoňovicích 

 

  

1/4-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

     bere na vědomí 
     hospodaření obce k 31.03.2021. 

 

2/4-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

                cenovou nabídku Ing. Luboše Kaspera na zajištění technického dozoru stavebníka a  
                koordinátora BOZP na stavbě „Malé Svatoňovice – Rekonstrukce bytového domu č.p. 48  
                Malé Svatoňovice. 
 

3/4-21  - Rada obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje 

                smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV- 

                12-2021846/SOSB VB/2 Malé Svatoňovice, knn pro p.č. 612/3 mezi obcí a spol. ČEZ  
                Distribuce, a.s.. Věcné břemeno se týká zemního kabelového vedení NN. 
 

4/4-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

          schvaluje 

     dodatek č. 4 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“.  
                Předmětem dodatku je změna sazby DPH. 
 

5/4-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje  

    přidělení obecního bytu č. 1 v bytovém domě č.p. 74 . 
 

6/4-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                schvaluje  

     přidělení obecního bytu č. 2 v bytovém domě č.p. 74 . 
 

7/4-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                schvaluje  

                přidělení obecního bytu č. 3 v bytovém domě č.p. 74 . 

                   

8/4-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                schvaluje 

    přidělení obecního bytu č. 4 v bytovém domě č.p. 74 . 
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9/4-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

      přidělení obecního bytu č. 5 v bytovém domě č.p. 74 . 
 

10/4-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

      přidělení obecního bytu č. 6 v bytovém domě č.p. 74 . 
 

11/4-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

      přidělení obecního bytu č. 7 v bytovém domě č.p. 74 . 
 

12/4-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

      přidělení obecního bytu č. 2 v bytovém domě č.p. 214  a to na dobu  
      rekonstrukce bytového domu č.p. 48. 
 

13/4-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

      přidělení obecního bytu č. 17 v bytovém domě č.p. 213  a to na   
      dobu rekonstrukce bytového domu č.p. 48. 
 

14/4-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

      zveřejnění záměru obce na pronájem části pozemku p.č. 216/2 k.ú. Malé Svatoňovice 

      o velikosti 5 m2 pro umístění AlzaBoxu spol. Alza.cz a.s. 
 

15/4-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

      zveřejnění záměru obce na pronájem části pozemku p.č. 216/5 k.ú. Malé Svatoňovice 

      o velikosti 0,68 m2 pro umístění Z-BOXu spol. Zásilkovna s.r.o. 
 

16/4-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

      zveřejnění záměru obce na pronájem části pozemku p.č. 464/3 k.ú. Malé Svatoňovice  
      o velikosti 150m2 za účelem zřízení zahrádky k bytové jednotce domu č.p. 164. 
 

17/4-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

      nájemní smlouvu č. 0478/2021 na pronájem 40 m2 p.p.č. 380/1, která bude sloužit pro  
      provozování restaurační zahrádky k Pivnici Kamenka. 
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18/4-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

      cenovou nabídku pana Otomara Malého na opravu oltáře Božího hrobu, jež se nachází  
      v Mariánském sadu, v hodnotě 22.350 Kč vč. DPH. 
 

19/4-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

      finanční dar na činnost Klubu vojenské historie Odolov z.s. ve výši 3.000 Kč na rok 2021. 
 

20/4-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  neschvaluje 

      finanční dar na činnost DD Lampertice na rok 2021. 
 

21/4-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  neschvaluje 

      finanční dar na činnost Linky bezpečí, z.s. na rok 2021. 
 

22/4-21 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  projednala 

      návrh kupní smlouvy o prodeji nemovitých věcí mezi obcí a spol. České dráhy, a.s. a  
      doporučuje zastupitelstvu obce tuto smlouvu schválit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         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. 
 


