
Usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva obce Svratouch konaného dne 26. 11. 2020 

 

 

č.71/2020 ZO bere na vědomí: 

- zprávu o kontrole plnění usnesení 

 

č.72/2020 ZO schvaluje: 

- prodat: 

- p. p. č. 1443/17 o výměře 30 m2 v k. ú. Svratouch, za cenu 20,- Kč/m2, manželům Miladě a 

Stanislavu Buchtovým, Svratouch 309 

 

č.73/2020 ZO souhlasí: 

vypůjčit: 

-část p. p. č. 1434 o výměře 168 m2 v k. ú. Svratouch, panu Radku Pilařovi, Svratouch 374 

 

č.74/2020 ZO bere na vědomí: 

  -prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 177 paní Michaele Andrlíkové, bytem Svratouch 

  177, od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 

 

č.75/2020 ZO bere na vědomí: 

-prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 15 panu Milanu Rončkovi, bytem Svratouch 15, 

od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023 

 

č.76/2020 ZO bere na vědomí: 

- nájemní smlouvu na byt v č. p. 15 panu Miroslavu Hotovci, bytem Svratouch 15, od 1. 10. 

2020 do 30. 9. 2021 

 

č.77/2020 ZO bere na vědomí: 

- nájemní smlouvu na byt v č. p. 15 panu Libor Michalčikovi, bytem Svratouch 15, od 16. 11. 

2020 do 31. 10. 2021 

 

č.78/2020 ZO bere na vědomí: 

- nájemní smlouvu na byt v č. p. 177 panu Ivo Dvořákovi, bytem Svratouch 177, od 1. 9. 

2020 do 28. 2. 2021 

 

č.79/2020 ZO bere na vědomí: 

- nájemní smlouvu na byt v č. p. 177 panu Milanu Syrovci, bytem Svratouch 177, od 1. 10. 

2020 do 30. 9. 2021 

 

č.80/2020 ZO bere na vědomí: 

- nájemní smlouvu na byt v č. p. 177 panu Radku Weissovi, bytem Svratouch 177, od 1. 11. 

2020 do 31. 10. 2021 

    

 č.81/2020 ZO schvaluje: 

- rozpočtové opatření č. 7 obce Svratouch na rok 2020 dle předloženého návrhu 

 

č.82/2020 ZO schvaluje: 

- mimořádnou odměnu uvolněnému členovi zastupitelstva panu Josefu Sádovskému ve výši 

2.400,- Kč 

 

č.83/2020 ZO schvaluje: 

- mimořádnou odměnu uvolněnému členovi zastupitelstva starostovi Jiřímu Sochovi ve výši 

30.000,- Kč 

 



 

 

 

 

č.83/2020 ZO vydává a schvaluje: 

-Obecně závaznou vyhlášku obce Svratouch č.1/2020 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 

území obce Svratouch 

 

č.84/2020 ZO schvaluje: 

  -provedení inventarizace majetku obce v době od 26. 11. 2020 do 25. 1. 2021 a složení  

  inventarizačních komisí dle předloženého návrhu 

 

č.85/2020 ZO schvaluje: 

- Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2020167/VB/01, Svratouch, 

ppč. 32/3-knn 

 

č. 86/2020 ZO schvaluje: 

- Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ 

ÚPRAVY OBECNÍHO ÚŘADU SVRATOUCH Č.P. 290 NA HASIČSKOU ZBROJNICI S 

OBECNÍM ÚŘADEM“, identifikační číslo 117D03C000262 

 

č.87/2020  ZO schvaluje: 

- podání žádosti o dotaci z MMR na víceúčelové hřiště v obci Svratouch na p.p.č. 330/6 v k.ú. 

Svratouch  

 

č. 88/2020 ZO schvaluje: 

- podání žádosti o dataci z MMR na rekonstrukci místní komunikace č. 29c v obci Svratouch 

na p. p. č. 1970/1, 1972/1 a 2093 v k. ú. Svratouch 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………     …………………………….. 

Jiří Socha        Ing. Petr Sádovský 

         starosta obce       místostarosta obce 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27. 11. 2020 

Sejmuto z úřední desky dne: 7. 12. 2020 


