
Usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva obce Svratouch konaného dne 9. 9. 2021 

 

 

č.49/2021 ZO bere na vědomí: 

- zprávu o kontrole plnění usnesení 

 

č.50/2021 ZO schvaluje 

- vypůjčit bezúplatně: 

- část p. p. 367/2 o výměře 81 m2 v k. ú. Svratouch, panu J. P., Svratouch 

 

č.51/2021 ZO schvaluje 

- ukončení bezúplatné výpůjčky: 

- části p. p. 1246/2 o výměře 101 m2 v k. ú. Svratouch, panu M. Š., Svratouch, z důvodu 

prodeje pozemku jako stavební parcely na výstavbu rodinných domů 

 

č.52/2021 ZO bere na vědomí: 

- prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 15 panu J. P., bytem Svratouch, od 1. 4. 2021 do 

31. 3. 2023 

 

č.53/2021 ZO bere na vědomí: 

- prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 15 paní J. T., bytem Svratouch, od 1. 6. 2021 do 

31. 5. 2023 

 

č.54/2021 ZO bere na vědomí: 

- prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 15 paní M. Š., bytem Svratouch, od 1. 11. 2021 

do 31. 10. 2023 

 

č.55/2021 ZO bere na vědomí: 

- prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 15 panu M. H., bytem Žďár nad Sázavou, od 1. 

10. 2021 do 30. 9. 2023 

 

č.56/2021 ZO bere na vědomí: 

- prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 177 panu M. S., bytem Svratouch, od 1. 10. 

2021 do 30. 9. 2023 

 

č.57/2021 ZO bere na vědomí: 

- prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 177 panu R. W., bytem Svratouch, od 1. 11. 

2021 do 31. 10. 2023 

 

č.58/2021 ZO schvaluje: 

- rozpočtové opatření č. 4 obce Svratouch na rok 2021 dle předloženého návrhu 

 

č.59/2021 ZO schvaluje: 

-jednorázové odměny předsedů komisí a výborů pro jejich členy za práci v roce 2021 ve výši: 

kulturní komise 12.500,- Kč, finanční výbor 10.000,- Kč a kontrolní výbor 7.500,- Kč dle 

předloženého návrhu 

 

č.60/2021 ZO schvaluje: 

- finanční dar panu J. S. za osobní aktivity mimo výkon funkce zastupitele ve prospěch obce a 

jejich občanů ve výši 2.400,- Kč 

 

 

 

 



 

 

 

 

č.61/2021 ZO schvaluje: 

- mimořádnou odměnu uvolněnému členovi zastupitelstva starostovi Jiřímu Sochovi ve výši 

30.000,- Kč 

 

č.62/2021 ZO vydává a schvaluje: 

- Obecně závaznou vyhlášku obce Svratouch č.2/2021 o stanovení koeficientu pro výpočet 

daně nemovitých věcí 

 

č.63/2021 ZO schvaluje: 

- Pasport místních komunikací obce Svratouch a Plán zimní údržby místních komunikací 

obce Svratouch dle předloženého návrhu, který vypracovala firma Envipartner, s.r.o. 

 

č.64/2021 ZO schvaluje: 

- Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ident. č. 115D312030256 na akci 

„Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč“ ve výši 10.437.952,82 Kč  

 

č.65/2021 ZO schvaluje: 

- Registraci akce ident. č. 117D8210B6751 na akci „Výstavba víceúčelového hřiště – obec 

Svratouch“ ve výši 1.768.898,- Kč 

 

č.66/2021 ZO schvaluje: 

- Registraci akce ident. č. 117D8210A7764 na akci „Rekonstrukce místní komunikace č. 29c 

v obci Svratouch“ ve výši 1.784.582,- Kč 

 

č.67/2021 ZO schvaluje a bere na vědomí: 

- rozhodnutí Výboru SFDI o schválení příspěvku na akci „Výstavba cyklostezky Svratka – 

Svratouch“ ISPROFOND 5618510054 v limitní výši 9.050.966,- Kč   

 

č.68/2021 ZO schvaluje a bere na vědomí: 

- potvrzení o splnění hodnocení žádosti a zaregistrování žádosti o dotaci na projekt 

„Zastřešení části kulturního areálu Borovina“ k podpoře ze strany SZIF ve výši 240.000,- Kč 

 

č.69/2021 ZO schvaluje: 

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

12-2022899/VB/01, název stavby: Svratouch p. č. 442/6 knn 

 

č.70/2021 ZO schvaluje: 

- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace č. 2/2021 z rozpočtu obce ve výši 

50.000,- Kč pro účely uhrazení projektu Odvodnění fotbalového hřiště“ v roce 2021 

 

č.71/2021 ZO schvaluje: 

- Smlouvu o dílo č. 2021/5110/0073 s firmou INSTAV Hlinsko a.s., na zhotovení akce 

„Výstavba víceúčelového hřiště – obec Svratouch“  

 

č.72/2021 ZO schvaluje: 

- Smlouvu o dílo č. 2021/5110/0075 s firmou INSTAV Hlinsko a.s., na zhotovení akce 

„Rekonstrukce místní komunikace č. 29c v obci Svratouch“ 

 

 

 

 



 

č.73/2021 ZO schvaluje: 

- Dodatek č. 1 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou ASEKOL a.s.   

 

 

č.74/2021 ZO schvaluje: 

- Příkazní Smlouvu č. P/17/2021, č. P/18/2021 a č. P/19/2021 s firmou ENVICONS s.r.o. na 

zabezpečení autorského dozoru projektanta stavby, technického dozoru investora stavby a 

dotačního managementu v Operačním programu Životního prostředí pro projekt „Svratouch, 

protipovodňové úpravy potoka Řivnáč“ 

 

 

 

 

 

 

……………………………     …………………………….. 

Jiří Socha        Ing. Petr Sádovský 

         starosta obce       místostarosta obce 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10. 9. 2021 

Sejmuto z úřední desky dne: 27. 9. 2021 


