
Usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva obce Svratouch konaného dne 19. 5. 2022 

 

 

 

č.28/2022 ZO bere na vědomí: 

- zprávu o kontrole plnění usnesení 

 

č.29/2022 ZO schvaluje: 

  - prodat: 

- p.p.č. 1963/11 o výměře 9 m2 v k.ú. Svratouch za cenu 20 Kč/m2  paní K. D., Skuteč a panu 

J. P., Skuteč 

 

č.30/20202 ZO schvaluje: 

- prodat: 

- p.p.č. 367/4 o výměře 65 m2 v k.ú. Svratouch za cenu 20,- Kč/m2 panu J. P., Svratouch   

 

č.31/2022 ZO schvaluje: 

- odkup: 

- p.p.č.2157/4 o výměře 65 m2 v k.ú. Svratouch za cenu 20,- Kč/m2 od pana J. P., Svratouch  

 

č.32/2022 ZO schvaluje: 

- rozpočtové opatření č. 3 obce Svratouch na rok 2022 dle předloženého návrhu 

 

č.33/2022 ZO stanovuje: 

- v souladu s ust. § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, počet členů Zastupitelstva obce Svratouch na příští volební období (2022-2026) na 

9 členů 

 

č.34/2022 ZO schvaluje: 

- Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč na nákup křovinořezu, 

motorové pily, zhotovení a umístění informační tabule, náklady práce s mládeží Moravskému 

rybářskému svazu,  z. s., Partyzánská 409, Svratka – místní skupina Svratouch 

 

č. 35/2022 ZO bere na vědomí: 

- cenovou nabídku firmy DZ Stavební s.r.o., Píšťovy 821, Chrudim, na umístění trvalého 

dopravního značení dle platného pasportu místních komunikací ve výši 123.474,- Kč bez 

DPH  

 

č. 36/2022 ZO schvaluje: 

- výběr dodavatele na akci „Výměna oken v ZŠ a MŠ Svratouch“, firmu PKS okna a.s., 

Brněnská 126, Žďár nad Sázavou za cenu 1.159.534,09 Kč s DPH 

 

č. 37/2022 ZO schvaluje: 

- Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Rekonstrukce místní komunikace č. 29c v obci 

Svratouch z Programu Podpora rozvoje regionů 2019+ ve výši 1.338.494,- Kč 

 

č. 38/2022 ZO schvaluje: 

- Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova evid. č. smlouvy OŽPZ/22/22156 

na akci „Oprava místních komunikací v obci Svratouch“ maximálně ve výši 100.000,- Kč 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

č. 39/2022 ZO schvaluje: 

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ZAK -002-2021 s firmou STAREDO s.r.o., 

Maršovská 710, 59231 Nové Město na Moravě, se zhotovitelem stavby „Přístavba a 

stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290 na Hasičskou zbrojnici s Obecním 

úřadem“ 

 

 

 

 

 

……………………………     …………………………….. 

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: 20. 5. 2022 

Sejmuto z úřední desky dne: 6. 6. 2022 


