Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Svratouch konaného dne 18. 2. 2021
č.1/2021

ZO bere na vědomí:
- zprávu o kontrole plnění usnesení

č.2/2021

ZO bere na vědomí:
- prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 177 panu I. D., bytem Svratouch, od 1. 3. 2021
do 28. 2. 2022

č.3/2021

ZO schvaluje:
-čerpání rozpočtu k 31. 12. 2021 dle předloženého výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu

č.4/2021

ZO schvaluje:
-schodkový rozpočet obce Svratouch na rok 2021 - příjmy ve výši 14.723.200,- Kč, výdaje
ve výši 27.223.200,- Kč, financování ve výši 12.500.000,- Kč - dle předloženého návrhu

č.5/2021

ZO schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 1 obce Svratouch na rok 2021 dle předloženého návrhu

č.6/2021

ZO schvaluje a bere na vědomí:
-zprávu o výsledku inventarizace majetku a závazků obce Svratouch k 31. 12. 2020

č.7/2021

ZO schvaluje:
- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2021 z rozpočtu obce ve výši
100.000,- Kč pro účely uhrazení oprav a provozních nákladů objektů sokolovny č. p. 153 a
areálu hřiště v roce 2021

č.8/2021

ZO bere na vědomí:
- Smlouvu o spolupráci při realizaci stavby „Výstavba cyklostezky Svratka – Svratouch“,
včetně rozpočtu stavby a harmonogramu projektu

č.9/2021

ZO schvaluje:
- Dodatek č. 3 ke smlouvě 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.10/2021

ZO bere na vědomí:
- Smlouvu pro umístění Z- Boxu a spolupráci při jeho provozování s firmou Zásilkovna s.r.o.,
Lihovarská 1060/12, Libeň, Praha

č.11/2021

ZO schvaluje:
- Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900107705-1/VB s firmou GasNet, s.r.o.. Klíšská
940/96, Klíše, Ústí nad Labem a manžely Viktorem a Ladislavou Medunovými, Jiráskova
798, Chrudim

č.12/2021

ZO bere na vědomí:
- Příkazní smlouvu na zajištění a administraci zadávacího řízení ve zjednodušeném
podlimitním řízení na veřejnou zakázku „Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu
Svratouch č.p.290 na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem“ na dodavatele s firmou
BlueFort s.r.o., Bubenská 421/3, Praha

č.13/2021

ZO schvaluje:
- požádat o znovuzařazení do Sítě sociálních služeb Pardubického kraje od 1. 1. 2022
do 31. 12. 2024

č.14/2021

ZO bere na vědomí:
- Dodatek č. 9 ke smlouvě o spolupráci mezi obcemi při zajišťování Lékařské služby první
pomoci v Hlinsku ze dne 28. 3. 2012 s Městem Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, Hlinsko

č.15/2021

ZO bere na vědomí:
- Dodatek č. 4 ke smlouvě ze dne 6. 9. 2017 o spolupráci mezi obcemi při zajištění
stomatologických pohotovostních služeb s Městem Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, Hlinsko

č. 16/2021

ZO schvaluje:
- nákup otočného motorového stojanu do Muzea historických motocyklů za cenu cca 30.000,Kč

č.17/2021

ZO bere na vědomí:
- souhlas obce se zatížením zástavním právem pro Státní fond podpory investic po dobu 20 let
pozemkové parcely číslo 2249 v k.ú. Svratouch, která je ve vlastnictví pana Jakuba Řádka,
bytem Revoluční 251, 592 02 Svratka, nar. 13. 1. 1991

č.18/2021

ZO schvaluje:
- uzavření smlouvy s firmou DLC GROUP, Bubenská 421/3, Praha, k podání žádosti o dotaci
k projektu Snížení energetické náročnosti Základní a mateřské školy Svratouch čp. 237

……………………………
Jiří Socha
starosta obce

……………………………..
Ing. Petr Sádovský
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 19. 2. 2021
Sejmuto z úřední desky dne: 8. 3. 2021
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.

