
Usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva obce Svratouch konaného dne 5. 9. 2019 

 

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

 

č.84/2019 ZO bere na vědomí: 

-zprávu o kontrole plnění usnesení 

 

č.85/2019 ZO schvaluje: 

-prodat: 

-p. p. č. 2253 o výměře 1329 m2 v k. ú. Svratouch za cenu 121,- Kč s DPH/m2 manželům 

Mgr. A. Z. a Mgr. J. Z., Brno 

 

č.86/2019 ZO schvaluje: 

-prodat: 

-p. p. č. 1438/7 o výměře 1070 m2 v k. ú. Svratouch za cenu 121,- Kč s DPH/m2 manželům S. 

a J. H., Brno 

 

č.87/2019  ZO schvaluje: 

- bezúplatný převod p.p.č. 1469/22 o výměře 329 m2 v k.ú. Svratouch od  Česká republika - 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 

128 00 Praha 2 

 

č. 88/2019 ZO schvaluje: 

- bezúplatný převod ½ p.p.č. 1810/2 o výměře 1238 m2  v k.ú. Svratouch  od Česká republika 

– Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

 

č.89/2019 ZO bere na vědomí: 

-prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 177 paní M. A., bytem Svratouch, od 1. 7. 2019 

do 31. 12. 2019 

 

č.90/2019 ZO bere na vědomí: 

-prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 177 paní E. M., bytem Svratouch, od 1. 7. 2019 

do 31. 12. 2019 

 

č.91/2019 ZO bere na vědomí: 

-prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 15 panu J. L., bytem Svratouch, od 1. 7. 2019 do 

31. 12. 2019 

 

č.92/2019 ZO bere na vědomí: 

-pronájem bytu v čp. 177 paní I. K., bytem Svratouch, od 1. 9. 2019 do 31.8.2020 

 

č.93/2019 ZO bere na vědomí: 

-pronájem bytu v čp. 177 paní D. S., bytem Svratouch, od 1. 9. 2019 do 31.8.2020 

 

č.94/2019 ZO bere na vědomí: 

  - přijetí paní B. D., bytem Krouna, do DPS 

 

č.95/2019 ZO schvaluje: 

-pronájem nebytových prostor v č.p.177 ve Svratouchu na st.p. 129 v k.ú. Svratouch za 

účelem provozování restaurace s kuchyní od 1.10.2019 do 30.9.2020 za podmínek dle 

nájemní smlouvy panu J. D., Svratouch 

 

 

 



č. 96/2019 ZO schvaluje: 

- Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 450.000,- Kč na akci Svratouch – Dopravní 

automobil z programu Dotace pro jednotky SDH obcí 

 

č.97/2019 ZO bere na vědomí: 

-Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-

12-2001142/vb/01 s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Podmokly, Teplická 874/8 

 

č.98/2019 ZO bere na vědomí: 

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

12-2017159/VB/01 s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Podmokly, Teplická 874/8 

 

č.99/2019 ZO schvaluje: 

- Řád veřejného pohřebiště Obce Svratouch s účinností od 1.1.2020 

 

č.100/2019 ZO schvaluje: 

-Závěrkový list č. PL-20190625-1318-11 pro burzovní obchody s plynem v rámci sdružených 

dodávek plynu Obci Svratouch firmou Pražská plynárenská, a.s., Národní 37, 110 00 Praha 1- 

Nové Město 

 

č.101/2019 ZO schvaluje: 

-Závěrkový list č. EL-20190625-1590-15 pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci 

sdružených služeb dodávky elektřiny Obci Svratouch firmou Pražská plynárenská, a.s., 

Národní 37, 110 00 Praha 1- Nové Město 

 

č.102/2019 ZO bere na vědomí: 

- rozpočtové opatření č. 7 obce Svratouch na rok 2019 dle předloženého návrhu 

 

č.103/2019 ZO schvaluje: 

- rozpočtové opatření č. 8 obce Svratouch na rok 2019 dle předloženého návrhu 

 

č.104/2019 ZO schvaluje: 

- Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky 

požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2019 – II. Kolo ve 

výši 70% ze skutečných nákladů maximálně 54.000,- Kč na pořízení zásahových oděvů  

 

č. 105/2019 ZO schvaluje: 

- Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit pro správní území ORP Hlinsko 

 

 

  

……………………………     …………………………….. 

Jiří Socha        Ing. Petr Sádovský 

         starosta obce       místostarosta obce 

 

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.  

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 6.9.2019 

Sejmuto z úřední desky dne: 23.9.2019 


