
Usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva obce Svratouch konaného dne 18. 11. 2021 

 

 

 

č.82/2021 ZO bere na vědomí: 

- zprávu o kontrole plnění usnesení 

 

č.83/2021 ZO schvaluje 

-prodat: 

- p. p. č. 1974/14 o výměře 22 m2 v k. ú. Svratouch za cenu 20 Kč/m2 manželům M. aj. J., 

Svratouch 

 

č.84/2021 ZO bere na vědomí: 

- rozpočtové opatření č. 6 obce Svratouch na rok 2021 dle předloženého návrhu 

 

č.85/2021 ZO schvaluje: 

- rozpočtové opatření č. 7 obce Svratouch na rok 2021 dle předloženého návrhu 

 

č.86/2021 ZO bere na vědomí: 

- Dodatek č.1 k nájemní smlouvě č. 7N17/49 s ČR – Státním pozemkovým úřadem, 

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

 

č.87/2021 ZO bere na vědomí: 

- Dodatek č.1 k nájemní smlouvě č. 12N21/49 s ČR – Státním pozemkovým úřadem, 

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

 

č.88/2021 ZO schvaluje: 

- Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OSV/21/70916 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na 

podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách  

 

č.89/2021 ZO schvaluje: 

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

12-2023117/VB/01 – název stavby: Svratouch, ppč. 379/1-knn  

 

č.90/2021 ZO schvaluje: 

- Rozhodnutí o poskytnutí dotace ident. č. 117D8210B6751 ve výši 1.766.424,- Kč na akci 

Výstavba víceúčelového hřiště – obec Svratouch 

 

č.91/2021 ZO vydává a schvaluje: 

- Obecně závaznou vyhláška obce Svratouch č. 3/2021, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 

 

č.92/2021 ZO schvaluje: 

  -ceny vodného a stočného pro rok 2022 v celkové výši 60,- Kč/m3 s DPH (tj. 25,- Kč/m3 

vodné a 35,- Kč/m3 stočné) a cenu paušálního poplatku za stočné ve výši 1.200,- Kč s DPH za 

osobu nebo rekreační objekt/rok 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

č.93/2021 ZO schvaluje: 

- Smlouvu o výpůjčce a darovací s SOMH, Poděbradovo nám. 1, Hlinsko, na 127 kompostérů 

o objemu 1400L, 51 kompostérů o objemu 2000L a 1 kontejneru na textil, které byly pořízeny 

z finančních prostředků získaných na základě žádosti o poskytnutí podpory z Operačního 

programu Životního prostředí na realizaci projektu „Hlinecko – předcházení vzniku odpadů“

  

č.94/2021 ZO schvaluje: 

- podání žádosti o poskytnutí dotace z MMR na akci Víceúčelové hřiště Svratouch na p. p. č. 

425/4 v k. ú. Svratouch  

 

č.95/2021 ZO schvaluje: 

- podání žádosti o poskytnutí dotace z MMR na akci Workoutové hřiště Svratouch na p. p. č. 

330/6 v k. ú. Svratouch 

 

č.96/2021 ZO schvaluje: 

- podání žádosti o poskytnutí dotace z MPO na akci Rekonstrukce veřejného osvětlení 

Svratouch 

 

č.97/2021 ZO schvaluje: 

  -provedení inventarizace majetku obce v době od 18. 11. 2021 do 25. 1. 2022 a složení  

  inventarizačních komisí dle předloženého návrhu 

 

č.98/2021 ZO schvaluje: 

-Závěrkový list č. PL-20210920-1733-11 pro burzovní obchody s plynem v rámci sdružených 

dodávek plynu Obci Svratouch firmou Pražská plynárenská, a.s., Národní 37, 110 00 Praha 1- 

Nové Město v roce 2022 

 

č.99/2021 ZO schvaluje: 

-Závěrkový list č. EL-20210920-2057-15 pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci 

sdružených služeb dodávky elektřiny Obci Svratouch firmou CENTROPOL ENERGY, a.s., 

Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem v roce 2022 

 

č.100/2021 ZO schvaluje: 

-Závěrkový list č. PL-20211004-1900-11 pro burzovní obchody s plynem v rámci sdružených 

dodávek plynu Obci Svratouch firmou Pražská plynárenská, a.s., Národní 37, 110 00 Praha 1- 

Nové Město v roce 2023 

 

č.101/2021 ZO schvaluje: 

-Závěrkový list č. EL-20210920-2206-15 pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci 

sdružených služeb dodávky elektřiny Obci Svratouch firmou EP ENERGY TRADING, a.s., 

Klimentská 46, 110 02 Praha 1 v roce 2023 

 

č.102/2021 ZO schvaluje: 

- bezúplatný převod vozidla NISSAN PATHFINDER 2,5 DCI, rok výroby 2007, SPZ 

3Z26288 z nepotřebného majetku  Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, J.A. Bati 

5637, 760 01 Zlín 

 

 

 

 



 

 

č.103/2021 ZO schvaluje: 

- prodej přívěsného vozíku AGADOS za cenu cca 5.000,- Kč a nákup nového přívěsného 

vozíku za osobní automobil s větší ložnou plochou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………     …………………………….. 

Jiří Socha        Ing. Petr Sádovský 

         starosta obce       místostarosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 1. 10. 2021 

Sejmuto z úřední desky dne: 18. 10. 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. 

 


