
Usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva obce Svratouch konaného dne 7. 4. 2022 

 

 

 

č.14/2022 ZO bere na vědomí: 

- zprávu o kontrole plnění usnesení 

 

č.15/2022 ZO schvaluje: 

  - prodat: 

-p.p.č. 1974/2 o výměře 72 m2 v k.ú. Svratouch za cenu 20 Kč/m2  panu P. H., Svratouch a 

paní K. P., Pustá Kamenice  

 

č.16/2020 ZO souhlasí: 

- s prodejem p. p. č. 1438/6, která je ve vlastnictví pana A. J., Moravská Svratka, Svratka, 

novému majiteli panu F. J., Svratouch, za stejných podmínek, za jakých byla parcela 

převedena z obce na nynějšího majitele, obec má k tomuto pozemku zřízeno věcné předkupní 

právo a v tomto případě ho nevyužije 

 

č.17/2022 ZO schvaluje: 

- rozpočtové opatření č. 2 obce Svratouch na rok 2022 dle předloženého návrhu 

 

č.18/2022 ZO schvaluje a bere na vědomí: 

-zprávu o hodnocení nabídek, výběr nejvhodnější nabídky na akci „Dodávka nábytku pro 

Obecní úřad Svratouch“ od firmy Mias OC spol. s.r.o., Krouna 322 za cenu 488.220,48 Kč a 

smlouvu o provedení díla na tuto akci  

 

č.19/2022 ZO schvaluje: 

- Smlouvu č. OSV/22/20632 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu 

sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách, ve 

výši 426.000,- Kč 

  

č.20/2022 ZO schvaluje: 

- prodej osobního vozidla Renault Kangoo za nejvýhodnější cenu 

 

č.21/2022 ZO schvaluje: 

- Provozní řád Multifunkčního sportovního hřiště ve Svratouchu 

 

č.22/2022 ZO schvaluje: 

- podání žádosti o dotaci na MAS Havlíčkův kraj na akci „Zastřešení části kulturního areálu 

Borovina“ a v případě výběru podepsání dohody na tuto akci  

 

č.23/2022 ZO bere na vědomí: 

- Smlouvu o bezúplatný převod vlastnictví k majetku ČR – Hasičský záchranný sbor Kraje 

Vysočina, Ke Skalce 4960/32, Jihlava, vozidla Multicar M25 

 

č. 24/2022 ZO schvaluje: 

- bezúplatný převod nepotřebného materiálu – regálů a skříní od Ministerstva vnitra na 

vybavení hasičské zbrojnice  

 

č.25/2022 ZO bere na vědomí: 

- nákup lodního kontejneru za cenu 78.650,- Kč od firmy MB Trans s.r.o., Svratouch 310 

 

č. 26/2022 ZO schvaluje: 

  - navýšení ceny za zemní práce na 750,- Kč za hodinu bez DPH     



 

 

 

 

č.27/2022 ZO schvaluje: 

- Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 36.000,- Kč na nákup nových 

střídacích lavic TJ Sokol Svratouch, Svratouch 153 

 

 

 

 

 

……………………………     …………………………….. 

Jiří Socha        Ing. Petr Sádovský 

         starosta obce       místostarosta obce 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 8. 4. 2022 

Sejmuto z úřední desky dne: 25. 4. 2022 


