
Usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva obce Svratouch konaného dne 27. 12. 2018 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

č.118/2018 ZO bere na vědomí: 

-zprávu o kontrole plnění usnesení 

 

č.119/2018 ZO schvaluje: 

  - prodat: 

  -p.p. č.  144/10 o výměře 219 m
2
 v k.ú. Svratouch a p.p.č. 144/17 o výměře 345 m

2
 v k.ú. 

  Svratouch, za cenu 10,- Kč/m
2
, firmě DÍLO, v.o.d., Svratouch 217, zastoupená předsedou 

  V.S.
 

 

č.120/2018 ZO schvaluje: 

  -odkup: 

-p.p. 1607/14 o výměře 65 m
2
 v k.ú. Svratouch za cenu 10 Kč/m

2  
od manželů M. a F. F., 

Svratouch  

 

č.121/2018 ZO schvaluje: 

  -pronajmout: 

  -p.p. 321/61 o výměře 72 m
2
 v k.ú. Svratouch, paní J. V., Svratouch, a J.S.,Mnichovice 

 

 

č.122/2018 ZO schvaluje: 

-pronajmout: 

-p.p. 2111/29 o výměře 191 m
2
 v k.ú. Svratouch, manželům M. aj. J., Svratouch 

 

 

č.123/2018 ZO schvaluje: 

  -pronajmout: 

  -p.p. 2093/1 o výměře 160 m
2
 v k.ú. Svratouch, panu M. B., Svratouch 

  

č.124/2018 ZO schvaluje: 

-prodat: 

  -p.p. č. 2237 o výměře 859 m
2
 v k.ú. Svratouch za cenu 121,- Kč s DPH/m

2
 paní D.  

  M., Svratouch  
 

č.125/2018 ZO schvaluje: 

-prodat: 

  -p.p. č. 2238 o výměře 858 m
2
 v k.ú. Svratouch za cenu 121,- Kč s DPH/m

2
 panu J.  

  Ř., Svratouch 

 

č.126/2018 ZO schvaluje: 

-prodat: 

  -p.p. č. 2239 o výměře 856 m
2
 v k.ú. Svratouch za cenu 121,- Kč s DPH/m

2
 manželům I. 

  a P. S., Chrudim 

 

č.127/2018 ZO schvaluje: 

-prodat: 

  -p.p. č. 2241 o výměře 956 m
2
 v k.ú. Svratouch za cenu 121,- Kč s DPH/m

2
 paní L. 

  V., Svratouch 

 

 

 

 

 



 

č.128/2018 ZO schvaluje: 

-prodat: 

  -p.p. č. 2242 o výměře 948 m
2
 v k.ú. Svratouch za cenu 121,- Kč s DPH/m

2
 L.   

  O., Praha 4 – Modřany 

 

č.129/2018 ZO schvaluje: 

-prodat: 

  -p.p. č. 2244 o výměře 1196 m
2
 v k.ú. Svratouch za cenu 121,- Kč s DPH/m

2
 K.  

  S, Svratouch  

 

č.130/2018 ZO schvaluje: 

-prodat: 

  -p.p. č. 2245 o výměře 888 m
2
 v k.ú. Svratouch za cenu 121,- Kč s DPH/m

2
 paní I. 

  U, Svratouch  

 

č.131/2018 ZO schvaluje: 

-prodat: 

  -p.p. č. 2246 o výměře 893 m
2
 v k.ú. Svratouch za cenu 121,- Kč s DPH/m

2
 panu. J.  

  V.,Břidličná 

 

č.132/2018 ZO schvaluje: 

-prodat: 

  -p.p. č. 2247 o výměře 926 m
2
 v k.ú. Svratouch za cenu 121,- Kč s DPH/m

2
 paní J.T.,  

  Herálec  

 

č.133/2018 ZO schvaluje: 

-prodat: 

  -p.p. č. 2248 o výměře 991 m
2
 v k.ú. Svratouch za cenu 121,- Kč s DPH/m

2
 panu M.  

  C., Svratouch 

 

č.134/2018 ZO schvaluje: 

-prodat: 

  -p.p. č. 2250 o výměře 829 m
2
 v k.ú. Svratouch panu J. H., Svratka, a paní M.V., Říčany 

 

 č.135/2018 ZO schvaluje: 

-bezúplatný převod: 

-p.p. 107/1 o výměře 962 m
2
 v k.ú. Svratouch, p.p. 177/20 o výměře 164 m

2
 v k.ú. Svratouch,  

p.p. 817 o výměře 353 m
2
 v k.ú. Svratouch,  p.p. 2031/2 o výměře 53 m

2
 v k.ú. Svratouch,  

p.p. 2031/7 o výměře 95 m
2
 v k.ú. Svratouch, p.p. 2031/9 o výměře 24 m

2
 v k.ú. Svratouch,  

p.p. 2045/4 o výměře 545 m
2
 v k.ú. Svratouch,  2072/1 o výměře 361 m

2
 v k.ú. Svratouch, od 

Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3       

 

č.136/2018 ZO bere na vědomí: 

  -prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 177 paní M. A., bytem Svratouch , od 1. 1. 2019 

  do 31. 3. 2019 

 

č.137/2018 ZO bere na vědomí: 

  -prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 177 paní E.M., bytem Svratouch, od 1. 1. 2019 do 

  31. 3. 2019 

 

 

 

 

 



č.138/2018 ZO schvaluje: 

- rozpočtové opatření č. 10 obce Svratouch na rok 2018 dle předloženého návrhu 

 

č.139/2018 ZO schvaluje: 

- rozpočtový výhled obce Svratouch na rok 2019 - 2021 dle předloženého návrhu 

 

č.140/2018 ZO stanovuje: 

  -pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 dle předloženého návrhu 

 

č.141/2018 ZO schvaluje: 

-likvidaci zastaralého a nefunkčního hmotného investičního majetku příspěvkové organizace 

ZŠ a MŠ Svratouch dle předloženého protokolu 

 

č.142/2018 ZO schvaluje: 

  - rozpočet ZŠ a MŠ Svratouch na rok 2019 dle předloženého návrhu 

 

č.143/2018 ZO schvaluje: 

  -čerpání rozpočtu ZŠ a MŠ Svratouch k 30. 11. 2018 dle předloženého návrhu 

 

 č.144/2018 ZO schvaluje: 

- rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Svratouch na rok 2019 - 2021 dle předloženého návrhu 

 

č.145/2018 ZO schvaluje: 

- navýšení dotace na dokrytí provozních a mzdových nákladů ZŠ a MŠ Svratouch  

na rok 2018 o 20.000,- Kč 

 

č.146/2018 ZO stanovuje: 

-v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a Nařízení vlády č. 414/2016 Sb. 

měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: 

-místostarosta   8.000,- Kč 

-předseda výboru a komise 2.500,-Kč 

-člen výboru a komise 2.000,- Kč 

-odměna bude poskytována od 1. 1. 2019 

 

č.147/2018 ZO schvaluje: 

  -Smlouvu č. O-47/2019 o zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu 

  s firmou Technické služby Hlinsko, s.r.o., Srnská 382, Hlinsko 

 

č.148/2018 ZO bere na vědomí: 

  -Smlouvu o poskytování služeb na zajištění služby a servisu služby k profilu zadavatele  

  s firmou DLC management s.r.o., Bubenská 421/3, Praha 

 

č.149/2018 ZO bere na vědomí: 

  -Smlouvu o dílo s firmou CTS corp., s.r.o., Bubenská 421/3, Praha na zhotovení a podání 

  žádosti na akci „Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p. 290 na hasičskou 

  zbrojnici s obecním úřadem“ 

 

č.150/2018 ZO schvaluje: 

  - nabídku na zajištění projektové a inženýrské činnosti na akci „Svratouch, protipovodňové 

  úpravy potoku Řivnáč“ 

 

č. 151/2018 ZO bere na vědomí: 

  - ukončení dohody o provedení práce s panem B. D., Svratouch , a přijetí pana P. P.,  

  Svratouch , do funkce lesního hospodáře 

 



č.152/2018 ZO bere na vědomí: 

  -přijetí paní Z. V., Svratouch, na pracovní smlouvu jako pečovatelku terenní pečovatelské 

  služby v naší obci   

 

č. 153/2018 ZO schvaluje: 

-finanční dar panu B. D. za dlouholeté osobní aktivity při výkonu funkce lesního hospodáře 

ve prospěch obce a jejich občanů ve výši 10.000,- Kč 

 

č.154/2018 ZO schvaluje: 

  - cenu za zhotovení přípojek obecního vodovodu a kanalizace pro novostavby do 10 m  

  zdarma, nad 10 m bude cena stanovena dle skutečně vynaložených nákladů 

 

č. 155/2018  ZO schvaluje: 

  -poplatek za odběr obecní vody po dobu stavby rodinného domu paušálem ve výši 1.000,- 

  Kč/rok a po nastěhování bude nainstalován vodoměr 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

……………………………     …………………………….. 

Jiří Socha        Ing. Petr Sádovský 

         starosta obce       místostarosta obce 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.12.2018 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 14.1.2019 

 

 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.  

 

 


