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U S N E S E N Í 
z 2. zasedání rady obce, konaného dne 21.02.2022 

v Malých Svatoňovicích 

 

 

1/2-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

     bere na vědomí 
     hospodaření obce k 31.01.2022. 

 

2/2-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

rozpočtové opatření č. 1/2022. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením  
§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k navýšení   
příjmové části rozpočtu o 2.850.034,38 Kč, výdajové části rozpočtu o 2.803.274,38 Kč  
a ke snížení potřeby financování o částku 46.760 Kč. 
 

3/2-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       projednala 

         souhrnnou inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2021 a  
                doporučuje zastupitelstvu obce výsledek inventarizace schválit. 
 

4/2-22  - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

                 návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku ve výši 290.703,87 Kč  
     na základě návrhu likvidační komise v návaznosti na provedenou inventarizaci majetku  
     k  31.12.2021. Návrh je přílohou zápisu ze zasedání RO. 

 

5/2-22  - Rada obce Malé Svatoňovice 

       projednala a schvaluje 

     odpisový plán obce na rok 2022. 
 

6/2-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

    schvaluje  

    odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizaci Základní škola Malé Svatoňovice ve výši     
    249.119 Kč.  

 

7/2-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

    schvaluje  

    odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizaci Mateřská škola Malé Svatoňovice  
     ve výši 141.900 Kč.  
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8/2-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

    schvaluje  

    odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizaci Bytová správa Malé Svatoňovice ve výši   
    445.000 Kč.  

 

9/2-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

    schvaluje odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizaci Vodovody a kanalizace Malé  
    Svatoňovice ve výši 1.234.716 Kč. 

 

10/2-22  - Rada obce Malé Svatoňovice 

            schvaluje 

                   cenovou nabídku RNDr. Tomáše Kytlíka v hodnotě 13.000 Kč bez DPH na organizaci  
                   výběrového řízení na zhotovitele akce „Oprava místní komunikace v ul. Nádražní, Malé  
                   Svatoňovice“.                
 

11/2-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

            schvaluje 

                  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby  
      č. IV-12-2023462/SOSB VB/1 Malé Svatoňovice, knn pro lokalitu „Na Vyhlídce“ mezi obcí  
      a spol. ČEZ Distribuce, a.s.. Věcné břemeno se bude týkat zemního kabelového vedení   
      NN umístěného na p.p.č. 166/11 a 166/13 k.ú. Malé Svatoňovice. 

 

12/2-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje  

       zveřejnění záměru obce na pronájem části pozemku p.č. 483 k.ú. Malé Svatoňovice  
      o velikosti 1,375 m2 pro umístění Penguin Boxu společnosti TextilEco a.s.. 

              

13/2-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje  

       zveřejnění záměru obce na prodej p.p.č. 279/26 o výměře 761 m2 v k.ú. Malé  
                  Svatoňovice, dle pravidel pro prodej pozemků v majetku obce, s termínem zveřejnění  

      dne 01.03.2022. 

 

14/2-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

       zveřejnění záměru obce na pronájem části pozemku p.č. 464/3 k.ú. Malé Svatoňovice  
      o velikosti 100m2 za účelem zřízení zahrádky k bytové jednotce domu č.p. 165. 

 

15/2-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

       zveřejnění záměru obce na prodej p.p.č. 471/10 o výměře 333 m2 v k.ú. Malé  
                  Svatoňovice určené pro výstavbu bytového domu. 
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16/2-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

       cenovou nabídku truhlářství David Kult na výrobu kancelářského nábytku pro objekt  
                  obecního úřadu v hodnotě 151.516 Kč bez DPH. 
 

17/2-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje 

      přidělení obecního bytu č. 2 v bytovém domě č.p. 215/4 . 
 

18/2-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje  

       přidělení obecního bytu č. 2 v bytovém domě č.p. 101 . 

 

19/2-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje  

       přidělení obecního bytu č. 1 v budově ZŠ č.p. 178 . 
 

20/2-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  schvaluje  

       přidělení obecního bytu č. 1 v bytovém domě č.p. 213/4 . 
 

21/2-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

                  projednala  

       oznámení o dražbě 1/3 podílu pozemků p.č. 431/3 a 482/5 k.ú. Malé Svatoňovice,  
na kterých je umístěna účelová komunikace a pověřuje starostu obce k úkonům    
vedoucích k odkupu těchto podílů. 

 

22/2-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

       poskytnutí finančního daru na činnost Záchranné stanice Jaroměř ve výši 3.000 Kč 

      na rok 2022. 

 

23/2-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       bere na vědomí 
       zprávu o činnosti Muzea bratří Čapků a TIC Malé Svatoňovice za rok 2021. 
 

24/2-22 - Rada obce Malé Svatoňovice 

       schvaluje 

       termín zasedání zastupitelstva obce a to 14.03.2022 od 18:00 v zasedací místnosti  
                  obecního úřadu. 

 

 

         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. 


