
Usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva obce Svratouch konaného dne 17. 6. 2021 

 

 

č.31/2021 ZO bere na vědomí: 

- zprávu o kontrole plnění usnesení 

 

č.32/2021 ZO schvaluje: 

- prodat: 

- p. p. 555/13 o výměře 196 m2 v k. ú. Svratouch manželům F. a H. H., Svratouch, za cenu 20 

Kč/m2 

 

č.33/2021 ZO schvaluje: 

- prodat: 

- p. p. 321/64 o výměře 196 m2 v k. ú. Svratouch manželům R. a H. J., Brno - Židenice, za 

cenu 20 Kč/m2 

 

č.34/2021 ZO schvaluje: 

- vypůjčit bezúplatně: 

- část p. p. 321/60 o výměře 16 m2 v k. ú. Svratouch, panu R. J., Brno – Židenice 

 

č.35/2021 ZO schvaluje: 

- pronajmout: 

- kulturní areál v Borovině ve Svratouchu na letní sezónu 2021 v době od 17. 6. 2021 do  

31. 8. 2021 firmě Sopola s.r.o., Korunní 2569/108, Vinohrady, Praha, IČO 080903069, 

zastoupené jednatelem J. S., Žďár nad Sázavou, za nájem ve výši 15.000,- Kč a za podmínek 

dle podepsané nájemní smlouvy  

 

č.36/2021 ZO schvaluje: 

- rozpočtové opatření č. 3 obce Svratouch na rok 2021 dle předloženého návrhu 

 

č.37/2021 ZO schvaluje: 

-celoroční hospodaření a závěrečný účet obce Svratouch za rok 2020 včetně zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření obce Svratouch za rok 2020 „bez výhrad“ 

 

č.38/2021 ZO schvaluje: 

-účetní závěrku obce Svratouch za rok 2020, formu i obsah dle předložených příloh 

 

č.39/2021 ZO schvaluje: 

-hospodářský výsledek VHJ k 31. 12. 2020 činil 101.821,50 Kč a částka 101.821,50 Kč bude 

převedena do rozpočtu obce do 30. 6. 2021 

 

č.40/2021 ZO schvaluje: 

- převod hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 

Svratouch ve výši 7.461,81 Kč, a to v částce 6.461,81 Kč do fondu rezerv a 1.000,- Kč do 

fondu odměn 

 

č.41/2021 ZO schvaluje: 

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

předložených příloh  

 

 

 

 

 



 

 

 

č.42/2021 ZO vydává a schvaluje: 

- Obecně závaznou vyhlášku obce Svratouch č.1/2021 o opatření pro předcházení vzniku 

odpadů na území obce Svratouch 

 

č.43/2021 ZO schvaluje: 

-Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/21/71889 na akci 

„Oprava místní komunikace k víceúčelovému hřišti“, neinvestiční dotace ve výši 100.000,- 

Kč 

 

č.44/2021 ZO bere na vědomí: 

- Smlouvu o dílo s Ing. Tomášem Rakem na vypracování projektové dokumentace pro 

společné povolení stavby na akci „výstavba cyklostezky Svratka – Svratouch“  

 

č.45/2021 ZO schvaluje: 

- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 16010-058421 s firmou CETIN a.s., 

Českomoravská 2510/19, Praha - Libeň 

 

č. 46/2021 ZO schvaluje: 

  - Směrnici pro nakládání s osobními údaji pro obec Svratouch 

 

č.47/2021 ZO schvaluje: 

- výběr cenové nabídky na dodávku vodoměrů s dálkovým odečtem včetně montáže na 

domovní přípojky obecního vodovodu od firmy M-tech topení s.r.o., Průmyslová 526, 

Pardubice 

 

č.48/2021 ZO schvaluje: 

  - poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Svratouch v roce 2021 TJ Sokol Svratouch,  

  IČO 43499643, Svratouch 153, ve výši 50.000,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………     …………………………….. 

Jiří Socha        Ing. Petr Sádovský 

         starosta obce       místostarosta obce 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 18. 6. 2021 

Sejmuto z úřední desky dne: 5. 7. 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. 


