
Obec Malé Svatoňovice 
 

Z á p i s 
 ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10. 12. 2018 

v Malých Svatoňovicích 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 14 členů ZO 
 

Program: 
1. Zahájení, návrh členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu: 

2. Kontrola usnesení  

3. Zpráva o práci rady obce  

4. Zpráva finančního výboru 

5. Návrh rozpočtu obce na rok 2019 

6. Majetkové záležitosti 
a) kupní smlouva č. 1423/2018 –  

b) kupní smlouva č. 1435/2018 –  

c) prodej BD č.p. 129 

d) prodej bytu č. 337/3 

7. Různé 

a) hospodaření obce k 30.11.2018 

b) dotační titul – rekonstrukce vodní nádrže 

c) dotační titul MMR – komunikace Petrovice 

d) dotační titul – areál koupaliště 

e) žádost o podporu – ZŠ M. Svatoňovice 

f) žádost o finanční dar – farnost M. Svatoňovice 

g) informace MUDr. Cvrček, dodatky smluv 

h) pověření oddávajícího 

i) informace – rozhledna Žaltman 

j) informace z obce 

8. Rozpočtové opatření č. 12/2018 

9. Diskuse a závěr 

   
1. Zahájení, návrh členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
Jednání zahájil starosta obce v 18.00 hodin. Přivítal přítomné (13 členů ZO, Mgr. P. Nosek 
se dostaví později) 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:  
Mgr. I. Václavková a M. Pelcová. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 proti: 0, zdržel se: 0 - schváleno. 
 
2. Kontrola usnesení 
Starosta obce předložil usnesení ze 3. zasedání ZO konaného dne 24. 9. 2018 a seznámil 
přítomné s jeho plněním.  
3/3-18 – ZO schválilo OZV č. 1/2018 (poplatek za odpad) – platná od 1.1.2019; 
4/3-18 – ZO revokovalo své usnesení - schválení směnné smlouvy se ZD Velké 
Svatoňovice; 
5/3-18 – ZO schválilo novou směnnou smlouvu se ZD Velké Svatoňovice; 
11/3-18 – ZO schválilo změnu sazby vodného a stočného s účinností od 1.1.2019 – občané 
byli informováni v časopise Studánka, na besedách se spoluobčany; 
12/3-18 – ZO schválilo cenovou nabídku spol. REPARE Trutnov na opravu MK v obci; 
13/3-18 – ZO schválilo nákup komunální techniky – již je zakoupena a slouží obci; 
14/3-18 – ZO schválilo cenovou nabídku na garážová vrata pro budovu čp. 249 – měly by být 
namontovány do konce letošního roku; 
15/3-18 – ZO schválilo cenovou nabídku na pokládku nového koberce do obřadní síně – již 
je provedeno. 
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K tomuto bodu nejsou dotazy.  
 
3. Zpráva o práci rady obce 
předložil starosta obce 
Od posl. zasedání ZO konaného dne 24. 9. 2018 se sešla rada obce na 3 zasedáních –  
22. 10., 19. 11. a 3. 12. 2018 
Starosta předložil usnesení ze 12., 13. a 14.  zasedání rady obce. 
Zprávu o práci RO obdrželi členové ZO předem v matriálech.  
 
Ke zprávě o práci rady obce nebyly připomínky ani 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. 1/4-18 bylo schváleno. 
 
4. Zpráva finančního výboru 
předložila Mgr. D. Kostelecká 
Finanční výbor se sešel 21.11.2018, přítomno bylo 5 členů FV, starosta, místostarosta  
a účetní obce. Bylo projednáno: náplň činnosti finančního výboru, hospodaření obce  
k 31. 10. 2018, návrh rozpočtu na rok 2019 a v kapitole Různé byl projednán návrh člena FV 
Ing. J. Tomka na možnost navýšení rozpočtu obce v budoucnu zvýšením daně z nemovitosti 
(bude dále řešeno na dalších zasedáních ZO), a členové FV byli seznámeni s výší úvěru 
obce a s investičními akcemi, které obec plánuje. 
 
Ke zprávě o práci rady obce nebyly připomínky ani dotazy. 
 
Návrh na usnesení: ZO vzalo na vědomí zprávu finančního výboru. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 2/4-18 bylo schváleno. 
 
5. Návrh rozpočtu na rok 2019 
předložil Ing. K. Turek – návrh rozpočtu byl projednán na finančním výboru. Ing. Turek 
podrobně seznámil přítomné s jednotlivými položkami rozpočtu. Členové ZO obdrželi 
podklady předem v písemných materiálech. 
 
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice   
1. schválilo přebytkový rozpočet obce Malé Svatoňovice na rok 2019 takto: 
příjmy rozpočtu ve výši     -  25 710 288 Kč 
výdaje rozpočtu ve výši    -  25 529 687 Kč 
financování ve výši           -    - 180 601 Kč 
2. stanovilo 
že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen  
jim stanovený objem výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 
2019.  V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů povoluje. 
3. schválilo, jako závazný ukazatel, 

- neinvestiční finanční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Malé 
Svatoňovice na rok 2019 ve výši 650 tis. Kč 

- neinvestiční finanční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Malé 
Svatoňovice na rok 2019 ve výši 1 720 tis. Kč 

- neinvestiční finanční příspěvek příspěvkové organizaci Bytová správa Malé 
Svatoňovice na krytí odpisů na rok 2019 ve výši 122 988 Kč 
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- neinvestiční finanční příspěvek příspěvkové organizaci Vodovody a kanalizace 
Malé Svatoňovice na krytí odpisů na rok 2019 ve výši 1 082 424 Kč 

- neinvestiční finanční příspěvek příspěvkové organizaci Vodovody a kanalizace 
Malé Svatoňovice na krytí stočného na rok 2019 ve výši 142 475 Kč 

- odvod z odpisů příspěvkové organizaci Bytová správa Malé Svatoňovice na rok 
2019 ve výši 122 988 Kč 

- odvod z výnosů nájemného z bytů bytového domu Hamry příspěvkové organizaci 
Bytová správa Malé Svatoňovice na rok 2019 ve výši 38 640 Kč 

- odvod z odpisů příspěvkové organizaci Vodovody a kanalizace Malé Svatoňovice 
na rok 2019 ve výši 1 082 424 Kč 

- odvod ze zisku příspěvkové organizaci Vodovody a kanalizace Malé Svatoňovice 
na rok 2019 k přídělu do fondu financování a obnovy vodovodů a kanalizací obce 
ve výši 500 tis. Kč. 

4. schválilo 
- dotaci TJ Sokol Malé Svatoňovice, z.s., na rok 2019 ve výši 142 tis. Kč na činnost  
  spolku a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace TJ Sokol Malé Svatoňovice  
  ve výši 142 tis. Kč, 
- dotaci Oblastní charitě Trutnov na rok 2019 ve výši 40 tis. Kč a veřejnoprávní  
  smlouvu o poskytnutí dotace Oblastní charitě Trutnov ve výši 40 tis. Kč. 

 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 3/4-18 bylo schváleno. 
 
6. Majetkové záležitosti 
a) Kupní smlouva č. 1423/2018 – p. Kocourková 
předložil starosta obce  
Obec chce zbudovat komunikaci k fotbalovému hřišti – obec vlastní 2/6 pozemku p.č. 173,  
1/3 vlastní SPÚ a 1/3 .  byla oslovena, zda by byla ochotna 
část pozemku, kterou vlastní, prodat obci. Obec by tedy odkoupila 1/3 pozemku od  

 za částku 25 tis. Kč – návrh kupní smlouvy byl členům zastupitelstva obce 
zaslán v materiálech.  to odsouhlasila. Starosta obce doporučuje tuto kupní 
smlouvu schválit a pozemek koupit. 
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo kupní smlouvu č. 1423/2018 mezi obcí a  

 na koupi spoluvlastnického podílu o velikosti jedné třetiny p.p.č. 173 o celkové 
výměře  814 m2 v k.ú. Malé Svatoňovice. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 4/4-18 bylo schváleno. 
 
b) Kupní smlouva č. 1435/2018 - Budílkovi 
předložil starosta obce 

 nechali udělat zaměření přístavku a zdi u čp. 37 na náměstí. Zjistilo se, že 
zeď nevedla po hranici jejich pozemku, ale na pozemku obce p. č.380/1.  
požádali, zda by mohli odkoupit část tohoto pozemku – oddělená část 18 m2 p.p.č. 380/6.  
Členům zastupitelstva obce byl předložen návrh kupní smlouvy, kdy cena za pozemek činí 
4 196 Kč – vychází ze znaleckého posudku. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo kupní smlouvu č. 1435/2018 mezi obcí a  

 na prodej p.p.č. 380/6 o celkové výměře 18 m2 v k.ú. Malé Svatoňovice. 
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Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 
   zdržel se:0   
Usnesení č. 5/4-18 bylo schváleno. 
 
c) Prodej BD čp. 129 
předložil starosta obce 
Na předchozích zasedáních zastupitelstva obce byl již prodej čp. 129 projednáván. Jedná se 
o bytový dům vedle hasičské zbrojnice – 5 bytových jednotek. Byly vypracovány nově 
aktualizované odhady – podílově. Celková cena obvyklá činí 3 425 000 Kč. 
Měli bychom si říct, jestli chceme dům prodat, a jestli za odhadní ceny. Pokud se schválí 
prodej, bude zveřejněn záměr obce prodat 5 bj. BD čp. 129 a připraveny veškeré podklady 
k prodeji. Byty by byly nejprve nabídnuty současným nájemníkům, a v případě, že nebudou 
mít o koupi zájem, museli bychom jim nabídnout jiné bydlení (např. v panelákách) a potom 
bychom museli byty nabízet jiným zájemcům. 
 
starosta – odhadní ceny nejsou nereálné, dům má opravenou střechu. Je však vlhký, ale je 
to dáno i tím, že se nájemníci o to nijak nestarají. Když bude dům jejich, budou se o něj i 
jinak starat. Starosta obce předložil členům ZO vypracované znalecké posudky k nahlédnutí. 
 
Ing. J. Kostelecký – hlavní myšlenka prodeje byla taková, že dům je rekonstruovaný, více 
méně je v dobrém stavu, není v centru obce a peníze z prodeje můžeme použít na opravu 
jiných rizikových nemovitostí v centru obce. 
 
Ing. M. Švrčina – o případném prodeji se hovoří již asi 3 roky. Dosud má obec v majetku cca 
150 bytů ve svém vlastnictví. Toto je jedna z posledních nemovitostí, která je technicky  
v pořádku, má přiměřenou skladbu obyvatel, co se týče kupní síly, takže s prodejem 
souhlasí. Dostupnost hypotéky je stále ještě relativně dobrá. My potom v rozpočtu můžeme 
 mít něco přes 3 miliony, jako rezervu na věci, které budou potřebné. 
Aby nájemníky motivovalo byt koupit a řádně se o dům starat, musí být cena přiměřená. 
Jediné, čeho se můžeme chytit je cenová mapa a odhadce. 
 
starosta – celý prodej bude trvat dlouho – celý rok. Máme tu částky, za které bychom mohli 
prodávat, odhadnutá cena zohledňuje celý stav domu – jsou vyměněny vstupní dveře, okna, 
zvonky jsou nové, střecha je nová včetně úžlabí. Fasáda není nová, ale není špatná, 
neopadává. Jediná nevýhoda domu je, že zatím není připojená na veřejnou kanalizaci – ale 
bude. Je třeba vybudovat větev kanalizace směrem ke Stodolám. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo zveřejnění záměru obce na prodej 5 b.j. bytového domu 
č.p. 129 umístěného  na st.p.č. 173 v k.ú. Malé Svatoňovice a ukládá starostovi obce 
připravit podmínky pro prodej této nemovitosti.      T: nejbližší zasedání ZO 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 6/4-18 bylo schváleno. 
 
d) Prodej bytu č.337/3 
předložil starosta obce 
Jedná se o byt po , která podala ukončení nájmu a odkup tohoto bytu odmítla, 
protože mají postavený RD na Klůčku. Současná prodejní cena je stanovená na 950 tis. Kč. 
K ceně by se měla připočítat aktualizace znaleckého posudku (3 388 Kč), 1000 Kč za vklad 
do KN a hodnota vybavení bytu ve výši 35 100 Kč (velký věšák, zrcadlo, vestavěná 
horkovzdušná multifunkční trouba, mikrovlnná trouba, nová krytina na podlahách a další – 
vše doloženo doklady). 
Starosta navrhuje prodat byt obálkovou metodou s nejnižším podáním 990 tis. Kč 
s termínem do 31. 1. 2019. 
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Návrh na usnesení: ZO schválilo zveřejnění záměru obce na prodej bytové jednotky č. 337/3 
umístěné v bytovém  domě Úpická č.p. 337 umístěném na st.p.č. 591 v k.ú. Malé 
Svatoňovice. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 
   zdržel se:0   
Usnesení č. 7/4-18 bylo schváleno. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo realizaci prodeje bytové jednotky č. 337/3 umístěné 
v bytovém domě Úpická č.p. 337, Malé  Svatoňovice obálkovou metodou s nejnižším 
podáním  990 000 Kč s termínem do 31. 1 2019. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 
   zdržel se:0   
Usnesení č. 8/4-18 bylo schváleno. 
 
7. Různé 
a) Hospodaření obce k 30. 11. 2018 
předložil Ing. Turek 
Celkové příjmy jsou ve výši 27 064 836,52 – jsou plněny na 94, 8 %,  
výdaje jsou v celkové výši 27 599 482, 26 – jsou plněny na 88,6 % 
 
 
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh na usnesení: ZO vzalo na vědomí hospodaření obce k 30. 11. 2018. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 
   zdržel se: 0 
Usnesení č. 9/4-18 bylo schváleno. 
 
b) Dotační titul – rekonstrukce vodní nádrže 
předložil starosta obce 
Toto se týká vodní nádrže v Petrovicích – měli bychom schválit podání žádosti o dataci, 
protože některé dotační tituly to vyžadují. Podklady k této dotaci připravujeme již třetím 
rokem, je zpracovávána projektová dokumentace. ZO musí schválit přípravu projektu a 
podání žádosti o dotaci z dotačních titulů Ministerstva zemědělství. 
 
Mgr. D. Kostelecká – jaké bude využití vodní nádrže v Petrovicích? 
 
starosta – bude sloužit jako požární nádrž a zároveň jako prostředek k zadržování vody. 
Využití bude mít při požáru, ale i jako místo k odpočinku a ke koupání. 
Kdybychom tuto nádrž nechtěli opravit, museli bychom ji odstranit, protože je nebezpečná, 
rozpadá se. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo přípravu projektu opravy vodní nádrže v Petrovicích a 
podání žádosti o dotaci z dotačních titulů Ministerstva zemědělství. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 
   zdržel se: 0 
Usnesení č. 10/4-18 bylo schváleno. 
 
c) Dotační titul MMR – komunikace Petrovice 
předložil starosta obce - na mapě ukázal trasu komunikace, která se bude opravovat a 
popsal jednotlivé úseky. 
V rozpočtu obce je na tuto opravu plánovaná částka 2 mil. Kč, ale můžeme podat žádost na 
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Ministerstvo pro místní rozvoj, kde jsou vypsány dotační tituly a zkusit získat další finanční 
prostředky. Je zpracován projekt na tuto akci, zaměření.  
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo podání žádosti o dotaci na akci „Oprava MK  
Petrovice – V rokli“ v rámci aktuálně vyhlášeného programu Podpora obnovy a rozvoje 
venkova, konkrétně DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 
   zdržel se: 0 
Usnesení č. 11/4-18 bylo schváleno. 
 
d) Dotační titul – areál koupaliště 
předložil starosta obce 
Vyskytla se možnost získat od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci na obnovu areálu 
koupaliště. Paní Michálková, která zpracovávala zeleň v obci, byla oslovena, aby zpracovala 
studii, která by byla vhodná pro podání žádosti o dotaci. Starosta obce popsal záměr opravy 
areálu koupaliště s dalšími plánovanými sportovišti. 
 
Mgr. D. Kostelecká – je to vodní nádrž nebo koupaliště? 
starosta – lze získat dotaci na koupaliště, ale nemusí to potom splňovat podmínky pro 
koupaliště (hygiena apod.). 
Mgr. D. Kostelecká – jaké bude čištění? 
starosta – bude tam filtrace. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo podání žádosti o dotaci na akci „Obnova areálu obecního 
koupaliště - Malé Svatoňovice“ v rámci aktuálně vyhlášeného programu Podpora obnovy  
a rozvoje venkova, konkrétně DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního  
a pasivního odpočinku. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 
   zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/4-18 bylo schváleno. 
 
e) Žádost o podporu – ZŠ Malé Svatoňovice 
předložil starosta obce 
Taktéž bychom měli dát do usnesení schválení podání žádosti. 
Mgr. D. Kostelecká doplnila: 
základní škola podala žádost o dotaci –  projekt Šablony II.ZŠ využívá školního asistenta na 
půl úvazku, doučování cca 2 hod. týdně. čtenářský klub a dále klub cizích jazyků. Projekt se 
vztahuje i na školní družinu. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo příspěvkové organizaci Základní škola Malé Svatoňovice 
podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, č. výzvy 
02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 
   zdržel se: 0 
Usnesení č. 13/4-18 bylo schváleno. 
 
f) Žádost o finanční dar – farnost M. Svatoňovice 
předložil starosta obce 
Římskokatolická farnost Malé Svatoňovice – p. Hojný, nás žádá o finanční dar na další 
opravu kostelnického domku i v letošním roce. Tato žádost byla již projednána v radě obce, 
RO navrhuje schválit finanční dar pro rok 2019 ve výši 20 tis. Kč, jako v loňském roce. 
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Návrh na usnesení: ZO schválilo finanční dar Římskokatolické farnosti Malé Svatoňovice  
ve výši 20 tisíc Kč na rok 2019. Finanční dar bude použit na rekonstrukci bývalého 
kostelnického domku v areálu poutního kostela Panny Marie Sedmiradostné. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 
   zdržel se: 0 
Usnesení č. 14/4-18 bylo schváleno. 
 
Dostavil se Mgr. P. Nosek – celkem přítomno 14 členů zastupitelstva obce. 
 
g) Informace -  MUDr. R. Cvrček 
- starosta obce předložil ZO dopis od MUDr. R. Cvrčka, kde zdůvodňuje svůj požadavek na 
příspěvek od obce (nájem, telefon, software, revize, spotřební materiál, kopírování 
dokumentů). 
 
Návrh na usnesení: ZO vzalo na vědomí informace ohledně ordinace praktického lékaře 
MUDr. Radka Cvrčka 
Hlasováno o návrhu: pro: 14 
   proti: 0 
   zdržel se: 0 
Usnesení č. 15/4-18 bylo schváleno. 
 
- Byly zahájeny práce na rekonstrukci ordinace pro novou lékařku a v důsledku toho MUDr. 
Cvrček požaduje zajištění prostor podle nájemní smlouvy a nesouhlasí se stavebními 
pracemi v pronajatých prostorách do jejich vyklizení. Původně byla výpovědní lhůta ke konci 
února 2019, pan Cvrček oznámil, že ukončí nájem a vyklidí pronajaté prostory k 31. 12. 
2018.  
Dodatek č. 2 nájemní smlouvy – předmětem je ukončení nájemní smlouvy vzájemnou 
dohodou k 31. 12. 2018. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo 2. dodatek smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 
k podnikání mezi obcí a MUDr. Radkem Cvrčkem.  
Hlasováno o návrhu: pro: 14 
   proti: 0 
   zdržel se: 0 
Usnesení č. 16/4-18 bylo schváleno. 
 
- 1. dodatek ke smlouvě č. 592/2016 o zabezpečení úklidu společných prostor – předmětem 
je ukončení této smlouvy. Navrhujeme ukončení k 30. 9. 2018 – částka za 4. čtvrtletí nebyla 
již uhrazena. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo 1. dodatek smlouvy č. 0592/2016 o zabezpečení úklidu 
společných prostor při nájmu prostor sloužících k podnikání mezi obcí a společností 1122 
s.r.o.   
Hlasováno o návrhu: pro: 14 
   proti: 0 
   zdržel se: 0 
Usnesení č. 17/4-18 bylo schváleno. 
 
h) Pověření oddávajícího 
předložil starosta obce 
Po zvolení nového zastupitelstva obce je třeba pověřit dalšího člena ZO k přijímání 
prohlášení snoubenců o uzavření manželství a k užívání závěsného znaku při občanských 
obřadech. Z titulu funkce může oddávat starosta a místostarosta. Jako dalšího člena ZO 
navrhuje starosta obce Mgr. D. Orsáka. Mgr. D. Orsák. s tím souhlasí. 
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Návrh na usnesení: ZO pověřuje Mgr. Davida Orsáka, člena zastupitelstva obce, k přijímání 
prohlášení snoubenců o uzavření manželství podle § 11a odst. 1 písm. a) zákona 
 č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,  
v platném znění, a k užívání závěsného znaku na občanských obřadech. 
Hlasováno o návrhu: pro: 14 
   proti: 0 
   zdržel se:0   
Usnesení č. 18/4-18 bylo schváleno. 
 
i) Informace – rozhledna Žaltman 
předložil Ing. M. Švrčina 
Byla zahájena akce „Kupte si schod“, je připravován certifikát na umístění jmenovky na jeden 
ze schodů nové rozhledny (kartička do dlouhé obálky), který získá fyzická osoba  
za příspěvek 5000 Kč nebo firma a právnická osoba za příspěvek 10 000 Kč. Schodů bude 
115 a již je takto zaplaceno 13 schodů.  
 
Mgr. I. Václavková – jak bude vypadat štítek na schodu, text na něm uvedený?.  
Ing. M. Švrčina - štítek se jmenovkou bude proveden v kovu, max. počet znaků je 40 – bude 
zde uvedeno např. příjmení a bydliště - stručně. Také pro ty, kteří již přispěli částkou 5 000 
Kč, bude certifikát vydán. 
Bude vytištěn i doprovodný plakát, který bude rozeslán do okolních obcí. 
 
Návrh na usnesení: ZO vzalo na vědomí informace ohledně veřejné sbírky a postupu prací 
na projektu nové rozhledny Žaltman. 
Hlasováno o návrhu: pro: 14 
   proti: 0 
   zdržel se:0   
Usnesení č. 19/4-18 bylo schváleno. 
 
j) Informace z obce 
starosta obce seznámil přítomné s děním v obci a doplnil fotografiemi 
- nová komunikace v Odolově – dokončení bude na jaře 2019; 
 - oprava komunikace na Klůčku; 
- socha Panny Marie – je opravena, stojí na svém místě; 
- byl položen nový koberec v obřadní síni; 
- pomník ve Strážkovicích s bustou T.G.Masaryka – slavnostní odhalení bude v sobotu  
  15.12. ve 14 hodin; 
- nová komunální technika – traktůrek – již se používá; 
- proběhly besedy se spoluobčany v Petrovicích, Strážkovicích a v Odolově. 
 
K bodu nejsou žádné dotazy. 
 
Návrh na usnesení: ZO vzalo na vědomí informace o dění v obci. 
Hlasováno o návrhu: pro: 14 
   proti: 0 
   zdržel se:0   
Usnesení č. 20/4-18 bylo schváleno. 
 
8. Rozpočtové opatření č. 12/2018 
předložil Ing. Turek 
V příjmové i výdajové části rozpočtu dochází v oblasti požární ochrany k navýšení o částku 
16 019 Kč z důvodu poskytnutí dotace z MV ČR na neinvestiční výdaje JSDH v roce 2017 - 
2018. 
Ve výdajové části rozpočtu dochází dále k navýšení v oblasti kulturních akcí o částku 20 tis. 
Kč z důvodu realizace nákupu dlouhodobého majetku (párty stan s posezením), v oblasti 
sociálních služeb o částku 15 000 Kč z důvodu zahrnutí stravenek pracovnice sociálních 
služeb do rozpočtu a v oblasti veřejné správy o částku 70 tis. Kč z důvodu realizace nákupu 
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dlouhodobého majetku (regály do archivu, vlajkové stožáry) v této oblasti. Zvýšený výdaj v 
těchto oblastech je kryt vyšším příjmem daně z příjmu fyzických osob v roce 2018. 
Rozpočtovým opatřením dochází v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu  
o 121 019 Kč. 
Nejsou dotazy k tomuto bodu.  
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 12/2018. Rozpočtovým opatřením 
dojde v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o 121 019 Kč. 
Hlasováno o návrhu. pro: 14 

proti: 0 
   zdržel se: 0 
Usnesení č. 21/4-18 bylo schváleno. 
 
9. Diskuse a závěr 
Starosta obce připomněl konání kulturních akcí v Malých Svatoňovicích a zároveň přítomné 
na tyto akce pozval: 
- Odhalení pomníku ve Strážkovicích se bude konat v sobotu 15.12.2018 ve 14 hodin. 
- Probíhá Advent u Studánky - v neděli 9. 12. se konal koncert Ivety Aman na náměstí. 
- Zahájení vánoční výstavy se koná v neděli 16.12. 2018 v 16 hodin. 
- V neděli 23.12.2018 bude na náměstí K. Čapka Živý betlém s hudební produkcí. 
- Na 1. 1. 2019 se plánuje Novoroční ohňostroj.  
 
p. M. Pelcová – informovala o Mikulášské nadílce v Petrovicích, kterou pořádali hasiči 
v Petrovicích v „Pastoušce“.  
  
Starosta obce ještě připomenul, že bude otevřena kaplička Tří králů v Petrovicích ve dnech 
5. a 6. ledna 2019 a je možné využít občerstvení v Pastoušce. 
 
p. Nesládek – dotaz, zda stále platí záměr z volebního programu, že obecní úřad bude na 
náměstí.  
Ing. M. Švrčina – již v minulém volebním období byl tento bod ve volebním programu, stále 
to považuju za dobrý nápad, hlavně z důvodu oživení náměstí. 
p. Nesládek – míní, že současné umístění obecního úřadu je ideální. 
starosta - je to jedna z vizí a nikde není psáno, že se toto bude realizovat. Může se najít  
i vhodnější uplatnění prostor na náměstí. Dále se tím budeme zabývat. 
 
 
Starosta obce na závěr poděkoval členům ZO za spolupráci a popřál všem hezké prožití 
vánočních svátků a hodně zdraví a úspěchů v novém roce. 
 
Jednání bylo ukončeno ve 20:00 hodin. 
 
Zápis byl vyhotoven  a podepsán dne: 20. 12. 2018 
 
Zapsala: J. Goldmannová 
 
  Vladimír Provazník, v.r.          Mgr. Ivana Václavková, v.r.      Michaela Pelcová, v.r.       
       starosta obce                    ověřovatelé zápisu 
 
 
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném 
znění. 
 
 


