
Usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva obce Svratouch konaného dne 15. 9. 2022 

 

 

 

č.58/2022 ZO bere na vědomí: 

- zprávu o kontrole plnění usnesení 

 

č.59/2022 ZO bere na vědomí: 

  - přijetí paní Miluše Černé, Krouna 69 do DPS 

 

č.60/2022 ZO bere na vědomí: 

  - přijetí paní Marcely Netolické, Nad školou 463, Svratka, do DPS 

 

č.61/2022 ZO bere na vědomí: 

  - přijetí manželů Josefa a Evy Žejdlíkových, Družstevní 390, Svratka, do DPS 

 

č.62/2022 ZO bere na vědomí: 

-nájemní smlouvu na byt v č. p. 15 manželům Josefu a Haně Matouškovým, bytem Svratouch 

295, od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 

 

č.63/2022 ZO bere na vědomí: 

- rozpočtové opatření č. 5 obce Svratouch na rok 2022 dle předloženého návrhu 

 

č.64/2022 ZO schvaluje: 

- rozpočtové opatření č. 6 obce Svratouch na rok 2022 dle předloženého návrhu 

 

č.65/2022 ZO schvaluje: 

-jednorázové odměny předsedů komisí a výborů pro jejich členy za práci v roce 2022 ve výši: 

kulturní komise 14.000,- Kč, finanční výbor 11.200,- Kč a kontrolní výbor 8.400,- Kč dle 

předloženého návrhu 

 

č.66/2022 ZO schvaluje: 

- finanční dar panu Josefu Sádovskému za osobní aktivity mimo výkon funkce zastupitele ve 

prospěch obce a jejich občanů ve výši 2.700,- Kč 

 

č. 67/2022 ZO bere na vědomí: 

- Dodatek č. 1 ke smlouvě 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 sociálních 

službách 

 

č.68/20202 ZO schvaluje: 

- Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu „AED“ (Automatizovaný externí defibrilátor), 

účelové dotace na pořízení automatizovaného externího defibrilátoru včetně příslušenství ve 

výši maximálně 40.000,- Kč 

 

č.69/2022 ZO bere na vědomí: 

- Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, předběžný odhad 

realizačních nákladů činí 155.000,- Kč 

 

č.70/2022 ZO schvaluje: 

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

ČEZd sObs vb40570/IZ-12-2002408/CR Svratouch hřiště, přeložka knn s firmou ČEZ 

Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 



 

 

 

 

 

č.71/2022 ZO schvaluje: 

- Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2022899/VB/1 Svratouch p.č. 

442/6 knn, s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 

 

 č.72/2022 ZO bere na vědomí: 

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 22P03333 s firmou PKS okna a.s., Brněnská 126/38, 

Žďár nad Sázavou 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………     …………………………….. 

Jiří Socha        Ing. Petr Sádovský 

         starosta obce       místostarosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16. 9. 2022 

Sejmuto z úřední desky dne: 3. 10. 2022 


