Obec Malé Svatoňovice
Zápis
z 1. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 2. 2017
v Malých Svatoňovicích
Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů ZO
Omluveni: Bc. M. Geregová, Mgr. P. Nosek
Program:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Zpráva o práci rady obce
4. Majetková záležitosti:
a) Kupní smlouva č. 025/2017 na prodej čp. 130
b) Kupní smlouva č. 0240/2017 na nákup p.p.č 482/3
c) Prodej bytových jednotek + Kupní smlouvy BD Hamry
d) převod majetku z BS n a obec

5. Různé:
a) Hospodaření obce k 31. 1. 2017
b) Návrh smlouvy o dílo – budova ZŠ
c) Souhrnná závěrečná inventarizační zpráva
d) Žádost p. Kisého
e) Děkovný dopis Prouzovi
f) Postup v řešení odvodnění komunikace
g) Informace z obce

6. Rozpočtové opatření č. 1/2017
7. Usnesení a závěr
1. Zahájení, návrh členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Jednání zahájil starosta obce v 18.00 hodin. Přivítal přítomné – je přítomno 13 členů,
tj. nadpoloviční většina ZO, a předložil návrh programu jednání.
Hlasováno o programu: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0. Program zasedání byl schválen.
Návrh členů návrhové komise ve složení: V. Provazník a Ing. M. Švrčina.
Návrh 2 členů zastupitelstva obce jako ověřovatelů zápisu z dnešního jednání:
Ivana Vosyková a Kamil David
Hlasováno o návrhu: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0 - schváleno.
2. Kontrola usnesení
předložil starosta. Poslední zasedání zastupitelstva obce se konalo 12. 12. 2016.
4/5-16 – ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o nočním klidu – je v platnosti od
1.1.2017 a zveřejněna na stránkách obce.
5/5-16 – ZO schválilo prodej nemovitosti čp. 130 – návrh kupní smlouvy je na pořadu
dnešního zasedání.
ZO schválilo kupní smlouvy na prodej bytových jednotek v byt. domě Hamry – smlouvy které
byly podepsány jsou vkládány do KN.
21/5-16 – ZO schválilo darovací smlouvu nemovité věci a smlouvu o zániku předkupního
práva k p.p.č. 215/4 v Petrovicích – pozemek je již v majetku obce.
22/5-16 – ZO schválilo kupní smlouvu na prodej pozemkové parcely společnosti Modela
Trutnov – vše bylo provedeno, je zapsáno v KN.
23/5-16 – ZO schválilo Kupní smlouvu s VčEZ na nákup pozemku v Odolově – probíhá.
24/5-16 – ZO schválilo nákup ¾ pozemku v Zahradní ulici – obec je již majitelem pozemku.
ze ¾, poslední ¼ se snad obci podaří získat.
26/5-16 – ZO schválilo vybudování dlážděného pásu podél hlavní komunikace – je již
podepsána smlouva o výpůjčce se SÚS Hradec Králové. Výstavba tohoto pásu může být
zahájena – poté, kdy Polytex dokončí nový plot.
28/5-16 – ZO stanovilo jako závazný ukazatel převést odvod ze zisku BS na účet obce –
proběhlo.
29/5-16 – ZO schválilo veřejnoprávní smlouvu o zajištění úkolů podle zákona o obecní polici
s Městem Trutnov – čekáme, až toto bude schváleno ze strany Trutnova a Krajského úřadu.
K tomuto bodu nejsou připomínky
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3. Zpráva o práci rady obce
předložil starosta obce
Od posledního zasedání ZO se sešla rada obce na 4 zasedáních - 21. 12. 2016., 23. 1.,
6. 2. a 20. 2. 2017. Zprávu o práci RO obdrželi členové ZO předem v matriálech.
Rozprava:
Mgr. D. Kostelecká – dotaz na ukončení pachtu zemědělské půdy.
starosta – týká se to pozemku u ČOV Jestřebec – byl uzavřen pacht s panem Millerem, který
už louku nechtěl sekat a přenechal ji panu Vyhlídovi, se kterým byla uzavřena smlouva na
pacht pozemku (pronájem).
Mgr. D. Orsák – dotaz na nákup nového promítacího plátna – je to v rámci nějaké širší
rekonstrukce?
starosta – je to závěsné plátno s rámem, které se dá použít i pro venkovní prostory.
Ing. M. Švrčina – aktuálně toto doplní dataprojektor a kvalita promítání v klubu se zlepší.
Mgr. D. Orsák – je už známá cena na demolici čp. 249?
starosta – ano, vychází to z podaných nabídek – 650 tis. Kč vč. DPH. Bylo podáno celkem 9
nabídek, kde rozsah cen byl velký. Nejnižší nabídku podala firma Umbrella z Trutnova.
Demolice již byla zahájena.
E. Hylmarová – bylo by dobré, kdyby o těchto větších akcích dostávali členové ZO
informace.
starosta – určitě, může být posílána informace. Teď bude další větší akcí zateplení školy.
Mgr. D. Orsák – mohly by se dát tyto informace i na web – pro občany.
starosta - můžeme to dát i na web. Snažím se dát informace i do Studánky.
starosta – rada obce schválila na základě výběrového řízení uzavření pracovní smlouvy na
pozici Pracovník muzea, infocentra a kultury s paní Vladimírou Odrobiňákovou od 1.4.2017.
M. Pelcová – informační centra prodávají suvenýry- jak to bude s EET?
E. Hylmarová – EET by se to týkalo, kdyby šlo o komisní prodej. Jinak, obce jsou
osvobozeny a IC prodává majetek obce a neměl by s tímto být problém. Ani v muzeu není
komisní prodej.
Mgr. D. Orsák – dotaz na dary obce. Cizím organizacím dary nedáváme, ale včelařům z
Úpice jsme příspěvek dali.
starosta – je to spolek, kam spadají i včelaři s Malých Svatoňovic.
Dále nejsou ke zprávě o práci rady obce připomínky a dotazy.
Návrh na usnesení: ZO vzalo na vědomí zprávu o práci rady obce.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 1/1-17 bylo schváleno.
4. Majetkové záležitosti
a) Kupní smlouva č. 0250/2017 na prodej č.p. 130
předložil starosta obce
Návrh kupní smlouvy dostali členové ZO do materiálů.
Ing. Turek – smlouva, pokud se schválí, bude schválena zastupitelstvem nyní, ale do
katastru se vloží až 1. 7., protože zde váznou nájemní vztahy.
Mgr. D. Kostelecká – je nájemníkům nabídnut nějaký byt?
starosta – ano, paní Jiránkové je nabídnut byt v panelákách. Firma SVS hledá kanceláře na
učilišti nebo na IDĚ.
Návrh na usnesení: ZO schválilo Kupní smlouvu č. 0250/2017 na prodej nemovitosti č.p. 130
umístěné na st.p.č. 166 vč. p.p.č. 683/2 vše v k.ú. Malé Svatoňovice s paní Zdenou Vítovou
a panem Martinem Mojkem.
Hlasováno o návrhu: pro: 12
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 2/1-17 bylo schváleno.
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b) Kupní smlouva č. 0240/2017 na nákup p.p.č.č 482/3
předložil starosta obce
85 m2 p.p.č. 482/3 - jedná se část komunikace a krajnice, která vede na Předních horách
směrem k Prouzovým. Vlastníkem je paní Prouzová a bylo domluveno, že obci tuto část
pozemku odprodá. Obec se snaží postupně získat celou tuto komunikaci – je zde více
vlastníků.
Návrh na usnesení: ZO schválilo Kupní smlouvu č. 0240/2017 na nákup p.p.č. 482/3 v k.ú.
Malé Svatoňovice o celkové výměře 85 m2 od paní Věry Prouzové.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 3/1-17 bylo schváleno.
c) Prodej bytových jednotek + Kupní smlouvy BD Hamry
předložil starosta obce
Nebyl zveřejněn záměr obce prodat bytové jednoty v celém objektu čp. 334 – 337, ale pouze
na 24 b.j., proto bylo v radě schváleno zveřejnění záměru obce prodat 8 b.j. v půdních
vestavbách byt. domu čp. 334-337. ZO by nyní mělo schválit prodej těchto 8 bytových
jednotek a potom se mohou schvalovat jednotlivé smlouvy.
Návrh na usnesení: ZO schválilo prodej 8 bytových jednotek v půdních vestavbách bytového
domu č.p. 334 – 337 umístěného na st.p.č. 591 v k.ú. Malé Svatoňovice.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 4/1-17 bylo schváleno.
Dosud bylo podepsáno 11 kupních smluv.
Ke schválení je nyní předloženo dalších 9 kupních smluv (KS č. 1548/2016, 1558/2016,
1568/2016, 0263/2017, 0264/2017, 0265/2017, 0266/2017, 0267/2017 a 0298/2017).
Zbývajících 12 bytů bude dále řešeno a projednáváno.
Návrh na usnesení: ZO schválilo Kupní smlouvy č. 1548/2016, 1558/2016, 1568/2016,
0263/2017, 0264/2017, 0265/2017, 0266/2017, 0267/2017 a 0298/2017 na prodej bytových
jednotek v domě čp. 334 – 337 umístěném na st.p.č. 591 v k.ú. Malé Svatoňovice.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 5/1-17 až 13/1-17 byla schválena.
d) Převod majetku z přísp. organizace Bytová správa Malé Svatoňovice na obec
předložil starosta obce
Jde o převod majetku ve výši 9 912,70 Kč.
Podrobně vysvětlit Ing. Turek: došlo k novému zaměření hasičské zbrojnice - část hasičské
zbrojnice byla na pozemku, který příslušel k byt. domu čp. 129 a novým geometrickým
plánem část pozemku, která je v majetku bytové správy, přechází do majetku obce – ve výši
9 912,70 Kč.
Nyní je zaměřen skutečný stav has. zbrojnice na st.p. č. 174 a objekt čp. 129 je na
samostatné stavební parcele.
Návrh na usnesení: ZO schválilo převod majetku ve výši 9 912,70 Kč z příspěvkové
organizace Bytová správa Malé Svatoňovice na Obec Malé Svatoňovice.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 14/1-17 bylo schváleno.
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5. Různé
a) Hospodaření obce k 31.1.2017
předložil Ing. Turek
Příjmy jsou plněny ve výši 10,9 %, výdaje ve výši 7,5 %.
K tomuto bodu nebyly žádné připomínky.
Návrh na usnesení: ZO vzalo na vědomí hospodaření obce k 31. 1. 2017.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 15/1-17 bylo schváleno.
b) Návrh smlouvy o dílo – budova ZŠ
předložil starosta obce
Jedná se o zateplení budovy 2. stupně ZŠ - „Zlepšení tepelně-technických parametrů
obvodových konstrukcí v ZŠ Malé Svatoňovice“.
Do výběrového řízení se přihlásily 4 firmy. Po otevření obálek byly ještě 2 z těchto firem
(MARATONSTAV Úpice a PS-STAV Náchod) vyzvány k doplnění nabídek – bylo doplněno.
Byla vybrána firma MARATONSTAV Úpice, stavbu bude vykonávat za cenu 4 763 251 Kč
bez DPH.
Členové ZO obdrželi návrh smlouvy do materiálů – zatím bez doplněných údajů. Pan
starosta navrhuje takto smlouvu o dílo schválit a pověřit starostu obce podpisem po doplnění
firmou MARATONSTAV.
Rozprava:
Mgr. D. Orsák - dotaz na více práce – jsou řešeny ve smlouvě?
starosta – více práce jsou dané zákonem (do výše 10 %).
E. Hylmarová – kdo bude vykonávat technický dozor?
starosta – Ing. Jan Tomek. Obec má uzavřenou smlouvu na zajištění TDI se spol. Project A
plus a Ing. Tomek s ní spolupracuje.
Mgr. D. Kostelecká – můžeme takto schválit návrh – před doplněním konkrétních údajů?
Vlastně nevíme, co schvalujeme. Jde o to, aby to bylo procesně správně, i kvůli dotaci a
následným kontrolám.
starosta – nestihl jsem návrh doplnit, protože jsem obdržel údaje krátce před zasedáním.
Můžeme tedy dnes schválit pouze znění návrhu smlouvy o dílo a svolat mimořádné
zastupitelstvo k tomuto bodu a finální znění SOD projednat a schválit.
Mgr. D. Kostelecká – ano, bylo by asi lepší svolat mimořádné zasedání ZO. S tímto souhlasí
i další členové ZO.
starosta – doplněný návrh bude zaslán e-mailem do týdne a mimořádné zasedání ZO
svoláno do 14 dnů.
Návrh na usnesení: ZO schválilo návrh smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby
„Zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí v ZŠ Malé Svatoňovice“.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 16/1-17 bylo schváleno.
c) Souhrnná závěrečná inventarizační zpráva
předložil Ing. K. Turek
Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2016 byla řádně provedena, uzavřena a
podepsána. Žádné inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Nedořešené pozemky z roku 2011
se již podařilo dořešit. Dál se řeší pozemky pod komunikacemi.
Ke zprávě nebyly žádné dotazy ani připomínky.
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Návrh na usnesení: ZO projednalo souhrnnou inventarizační zprávu o průběhu a výsledku
inventarizace k 31. 12. 2016 a schválilo výsledek inventarizace a způsob vypořádání
zúčtovatelných rozdílů k 31. 12. 2016. Zastupitelstvo obce schválilo v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, účetní závěrku obce Malé Svatoňovice za rok 2016 bez výhrad.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se:0
Usnesení č. 17/1-17 bylo schváleno.
d) Žádost od pana Kisého
předložil starosta obce
V souvislosti s prodejem b.j. v byt. domě Hamry pan Jaroslav Kisý žádá o odpuštění části
kupní ceny za byt. jednotku ve výši 180 tis. Kč.
Panu Kisému bylo v minulosti schváleno pouze zproštění od úhrady vkladu nájemníka, která
byla vkládána při uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Panu Kisému nebylo nikdy
schváleno odečtení této částky, nebyla s ním ani uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí
kupní. Není možné poskytnout takovou vysokou slevu z ceny bytu i vzhledem k ostatním
nájemníkům v Hamrech. Pan starosta navrhuje, aby tento bezbariérový byt zůstal i nadále
v majetku obce a pan Kisý zůstane dále nájemníkem, nebo ho může pan Kisý koupit za
celou částku.
E. Hylmarová – zařízení v bytě je přizpůsobeno panu Kisému, v době výstavby vlastně byla
tato povinnost vybudovat bezbariérové byty.
starosta – pan Kisý uvažoval i o propojení s vedlejším bytem, ale bylo by lepší ponechat tyto
malé byty a hledat větší byt jinde. Například v panelákách v čp. 214 je v jednom vchodu
instalována rampa, která vede až nahoru. Paní Jiroušková, pro kterou byla tato rampa
vybudována, ji darovala obci. Celý vchod je vlastně zařízen bezbariérově a bude možné byty
využívat pro postižené občany.
Návrh na usnesení: ZO neschválilo žádost pana Kisého na odpuštění části kupní ceny
bytové jednotky ve výši 180 tis. Kč.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 18/1-17 bylo schváleno.
e) Děkovný dopis od rodiny Prouzových
Starosta obce předložil členům zastupitelstva děkovný dopis za opravu komunikace
od rodiny Prouzových, který byl také uveřejněn ve Studánce.
Návrh na usnesení: ZO vzalo na vědomí poděkování od rodiny Prouzových.
Hlasováno o návrhu. pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 19/1-17 bylo schváleno.
f) Postup v řešení odvodnění komunikace
předložil starosta obce
Jde o komunikaci u paní Zajíčkové (čp. 348) a u pana Plašila. Je provedeno geometrické
zaměření, víme, kde jsou přesně hranice pozemků. Je patrné, že část odkanalizování je
na pozemku Zajíčkových a část na obecním pozemku. Je domluvená schůzka s panem
Kábrtem ohledně odkanalizování komunikace. Cesta je po zimním pluhování poškozená,
musí se opravit a najít řešení, jak bude proveden odvodňovací kanál. Bude to tedy řešeno
v součinnosti s panem Kábrtem a paní Zajíčkovou. Dále budou členové ZO informováni
o dalším postupu.
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Návrh na usnesení: ZO vzalo na vědomí informace k postupu v případě řešení odvodnění
komunikace před domem č.p. 348 v Malých Svatoňovicích.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 20/1-17 bylo schváleno.
g) Informace z obce
předložil starosta obce
- zaměstnaní z projektu z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce
Nyní jsou u obce takto zaměstnaní 2 pracovníci. Dalších 8 pracovníků je schváleno.
Nastoupí ve středu 1. 3. a budou zajišťovat úklid v obci.
- rekonstrukce toalet v čp. 147 (lékaři a MBČ)
Toalety, které využívali lékaři, budou pro pacienty, lékaři budou mít WC na podestěopravené v loňském roce. Vždy probíhá rekonstrukce elektroinstalace, vody a odpadů, aby
to bylo vyřešeno komplexně. Vzniká zde i úklidová místnost lékařů dle projednání a
požadavků Hygieny.
- opravy v obřadní síni
Provádí se opravy omítek, které opadávají, elektroinstalace a příprava na nové ozvučení,
bude zde vymalováno, bude instalována nová kuchyňská linka, provedou se opravy zárubní,
zvažuje se nákup odvlhčovače.
- ošetřování dřevin v obci
Podle plánu péče o dřeviny proběhne 2. etapa ošetření stromů v naší obci. Starosta obce
informoval o plánovaném pokácení některých stromů. Zhotovený plán není k dispozici
v elektronické podobě, obec se toto pokusí získat a vyvěsit na webu obce.
- demolice čp. 249
Demolice byla zahájena, je připravovaný projekt na novou stavbu.
- je vypracována dokumentace k rekonstrukci hasičské zbrojnice, je vydáno i stavební
povolení a nyní bude obec usilovat o vhodný dotační titul.
- ČOV Jestřebec
Proběhla prohlídka na ČOV Jestřebec po zkušebním provozu, je vydáno kolaudační
rozhodnutí – čeká se na nabytí právní moci. Poté bude vloženo do KN nové zaměření.
Následně proběhne kontrola z Královéhradeckého kraje.
- pozemky pod bytovkami a Pod Polskem
geodeti připravují tyto pozemky pro studii osídlení této lokality. Bude rozparcelováno jinak,
než bylo původně plánováno.
- dále geodeti připravují oddělení pozemku v šíři 3 m směrem k fotbalovému hřišti. Je
dohoda se ZD V.Svatoňovice – směna pozemků. Vznikne pěšina k fotbal. hřišti. Zároveň
bude také vytýčen skutečný stav Šrejberovy aleje a provede se poté náprava v katastru
nemovitostí – cesta neodpovídá současnému vyznačení v katastru.
- Bytová správa má za úkol připravit projektovou dokumentaci k rekonstrukci domů č. 74, 75,
76 a 48. Obec chce tyto domy rekonstruovat v režimu sociálního bydlení (možnost dotace ve
výši 90 % způsobilých výdajů), je možné čerpat z více zdrojů na tyto byty.
Rekonstrukce nebude promítnuta do nájmu.
- starosta obce poděkoval Evě Hylmarové a paní Müllerové za instalaci vánoční výstavy.
Výstava byla prodloužena až do Třech králů – bylo by vhodné toto ponechat i v dalších
letech.
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Dále starosta obce poděkoval za instalování výstavy obrazů pana Kollerta panu Jiřímu
Orsákovi a Davidu Orsákovi.
- připravuje se výstava s názvem Ochotnické divadlo v Malých Svatoňovicích – vernisáž
plánovaná na 3.3. – bude posunuta.
Pan S. Beneš se omluvil a odešel – přítomno je 12 členů ZO.
- poděkování také za organizaci Masopustu v sobotu 25. 2. paní Aleně Herzigové – stánky
s občerstvením na náměstí se osvědčily.
- pozvánka na jarní úklid, který se uskuteční v sobotu 1.4.
- pan Kalášek ve spolupráci s panem Vítem rekonstruují kříže a obrazy na kapličkách
v Mariánském sadu. Do velikonoc by mělo být dokončeno.
- novinový stánek končí z důvodu EET. Stánek bude odstraněn a prostranství upraveno.
- informace o veřejném osvětlení v Odolově – výměna sloupů a osvětlení
- připravuje se výměna v osvětlení na náměstí.
- dopravní značení v ul. 17. listopadu – budou zde umístěny 2 nové retardéry.
Návrh na usnesení: ZO vzalo na vědomí informace k dění v obci.
Hlasováno o návrhu: pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 21/1-17 bylo schváleno.
6. Rozpočtové opatření č. 1/2017
předložil Ing. K.Turek
V příjmové a výdajové části rozpočtu v oblasti předškolní ho vzdělávání dochází k navýšení
o částku 313 468 Kč z důvodu přiznání průtokové dotace z MŠMT ČR pro MŠ Malé
Svatoňovice. V oblasti SDH dochází k zařazení kapitálových výdajů ve výši 200 tis. Kč na
realizaci projektových prací na rekonstrukci požární zbrojnice SDH Malé Svatoňovice a
k navýšení o 10 tis. Kč v oblasti ostatní požární ochrany. V příjmové části rozpočtu v oblasti
odpadového hospodářství dochází k zahrnutí částky 312 149,75 Kč v neinvestiční oblasti a
ve výši 349 690 Kč v investiční oblasti na základě registrace dotace z MŽP ČR na rozšíření
systému nakládání s BRKO Malé Svatoňovice. Ve výdajové části rozpočtu dochází v oblasti
zdravotnictví k navýšení o částku 150 tis. Kč z důvodu realizace rekonstrukce WC pro
pacienty v 1. nadzemním podlaží čp. 147, k navýšení o částku 70 tis. Kč v muzeu z důvodu
opravy WC muzea, k navýšení o částku 120 tis. Kč ve SPOZ z důvodu opravy sociálního
zázemí a kuchyně v obřadní síni a k navýšení o částku 50 tis. Kč v kulturním klubu z důvodu
opravy kuchyňky v 2. nadzemním podlaží kulturního klubu. Ve výdajové části rozpočtu
dochází v oblasti údržby veřejné zeleně ke snížení o částku 500 tis. Kč z důvodu
předpokládaného posunu realizace revitalizace parku u náměstí do roku 2018. Ve výdajové
části rozpočtu dochází v oblasti komunikací k navýšení o částku 800 tis. Kč z důvodu opravy
komunikací v Odolově a z části v Malých Svatoňovicích. V příjmové části rozpočtu dochází
k navýšení o částku 3 165 000 Kč z důvodu zatímního realizovaného prodeje bytových
jednotek v bytovém domě hamry, který se promítá v oblasti financování ve stejné výši
v navýšení splátek úvěrů na kanalizaci. V příjmové části rozpočtu je navýšen příjem sdílené
daně z přidané hodnoty ve výši 238 160,25 Kč z důvodu zatímního pozitivního příjmu z této
daně. V příjmové i výdajové části rozpočtu dochází v oblasti místního hospodářství
k navýšené o částku 675 000 Kč z důvodu schválení zaměstnávání 5 pracovníků na VPP od
1.3.2017 na dobu 12 měsíců, kde je z dotace Úřadu práce hrazena částka maximálně
15 000 Kč/sobu/měsíc na mzdy, zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem.
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V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů dojde k navýšení příjmové části rozpočtu o 5 053 468 Kč, k navýšení výdajové části
rozpočtu o částku 1 888 468 Kč a ke snížení potřeby financování o částku 3 165 000 Kč.
Dále nejsou k tomuto bodu dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1/2017. Rozpočtovým
opatřením dojde v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, k navýšení příjmové části rozpočtu o 5 053 468 Kč,
k navýšení výdajové části rozpočtu o částku 1 888 468 Kč a ke snížení potřeby financování
o částku 3 165 000 Kč.
Hlasováno o návrhu. pro: 12
proti. 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 22/1-17 bylo schváleno.
Další diskuse:
Mgr. I. Václavková – kdy bude termín dalšího zasedání?
starosta – nejdříve se bude konat mimořádné zasedání ke schválení smlouvy o dílo s firmou
MARATONSTAV a další řádné zasedání ZO bude v květnu – termín ještě není přesný.
Ing. J. Dvořák – poděkoval jménem Klubu důchodců za příspěvek na činnost v r. 2017 a
zároveň za Český zahrádkářský svaz za dar obce na připravované akce – na výstavu a
přednášku.
starosta - také poděkoval panu Dvořákovi za práci, kterou Klub důchodců a ČZS vykonává
pro obec.
Mgr. D. Orsák – v souvislosti se zrušením novinového stánku navrhuje využití tohoto
prostoru na umístění kontejnerů. Nyní se při třídění odpadu u těchto kontejnerů musí stát
v silnici a je to nebezpečné.
starosta – ano, je to jedna z možností využití volného prostoru.
Jednání bylo ukončeno v 19.30 hod.
Zapsala: J. Goldmannová

Vladimír Provazník, v.r.
starosta obce

Ivana Vosyková, v.r.
Kamil David, v.r.
ověřovatelé zápisu
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