
Usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva obce Svratouch konaného dne 28. 5. 2020 

 

 

č.24/2020 ZO bere na vědomí: 

- zprávu o kontrole plnění usnesení 

 

č.25/2020 ZO schvaluje: 

- vypůjčit: 

- p. p. 1436/2 o výměře 290 m2 v k.ú. Svratouch, bezúplatně, panu J. H., Svratouch 

 

č.26/2020  ZO schvaluje: 

-propachtovat zemědělskou půdu dle zveřejněného záměru č.j. 5/2020 paní J. H., Svratouch, o 

celkové výměře 0,1551 ha za účelem zemědělské výroby dle podmínek smlouvy o 

zemědělském pachtu na dobu 5 let s účinností od 1.10.2020, toto usnesení ruší a nahrazuje 

část usnesení č. 121/2019 týkající se žadatele a těchto pozemků 

 

č.27/2020  ZO schvaluje: 

- propachtovat zemědělskou půdu p. p. č. 460/26 o výměře 4545 m2 v k. ú. Svratouch za 

podmínek pachtovní smlouvy za 455,- Kč za rok na dobu 10 let tj. od 1. 1. 2021 – 31. 12. 

2030 Sdružení krajina, Počítky 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

 

č.28/2020 ZO schvaluje: 

- pronajmout a následně bezúplatně převést: 

- p.p.č. 107/1 o výměře 962 m2, část p.p.č. 2010/1 o výměře 194m2  (1/3 z celkové výměry 

582 m2) a p.p.č. 817 o výměře 353 m2 od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 

Žižkov, 13000 Praha  

 

č.29/2020 ZO schvaluje: 

-celoroční hospodaření a závěrečný účet obce Svratouch za rok 2019 včetně zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření obce Svratouch za rok 2019 „bez výhrad“ 

 

č.30/2020 ZO schvaluje: 

-účetní závěrku obce Svratouch za rok 2019, formu i obsah dle předložených příloh 

 

č.31/2020 ZO schvaluje: 

-hospodářský výsledek VHJ k 31. 12. 2019 činil 4.892,08 Kč a částka 4.892,08 Kč bude 

převedena do rozpočtu obce do 30. 6. 2020 

 

č.32/2020 ZO schvaluje: 

- převod hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 

Svratouch ve výši 17.047,15 Kč, a to v částce 16.047,15 Kč do fondu rezerv a 1.000,- Kč do 

fondu odměn 

 

č.33/2020 ZO schvaluje: 

-účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Svratouch dle 

předložených příloh  

 

č.34/2020 ZO bere na vědomí: 

- rozpočtové opatření č. 2 obce Svratouch na rok 2020 dle předloženého návrhu 

 

č.35/2020 ZO schvaluje: 

- rozpočtové opatření č. 3 obce Svratouch na rok 2020 dle předloženého návrhu 

 

 



 

 

 

 

č.36/2020 ZO bere na vědomí: 

-Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě uzavřené dne 24.1.2020 s firmou MEVA – TEC S.R.O., 

Chelčického 1228, Roudnice nad Labem, na akci „Vybudování sběrného dvora – obec 

Svratouch – technické vybavení“  

 

č.37/2020 ZO schvaluje: 

-uzavřít smlouvu na pronájem veřejného prostranství k zajištění pouti s panem F. L., 

Pardubice, na období roku 2021 na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou  

 

č.38/2020 ZO schvaluje: 

- navýšení finančního daru v Darovací smlouvě na finanční dar TJ Sokolu Svratouch, 

Svratouch 153, 539 42 Svratouch, ve výši 60.000,- Kč na 107.000,-  Kč, na úhradu části 

nákladů souvisejících s realizací automatického zavlažování na fotbalovém hřišti, které bylo 

schváleno usnesením č.168/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Svratouch dne 27. 12. 2019 

 

č.39/2020 ZO schvaluje: 

- zakoupení nákladního automobilu pro přepravu kontejneru v hodnotě do 1.200.000,- Kč bez 

DPH 

 

č.40/2020 ZO schvaluje: 

- slevu na nájmu nájemci obecní restaurace panu J. D., Svratouch ve výši 2 měsíčních nájmů 

z důvodu uzavření restaurace v době koronavirových opatření 

 

 

 

  

……………………………     …………………………….. 

Jiří Socha        Ing. Petr Sádovský 

         starosta obce       místostarosta obce 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 29. 5. 2020 

Sejmuto z úřední desky dne: 13. 6. 2020 

 

 

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.  

 


