Obec Malé Svatoňovice
Zápis
z 1. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 2. 2019
v Malých Svatoňovicích
Přítomni: Vladimír Provazník, Ing. Marek Švrčina, Mgr. Pavel Nosek, Ing. Jakub Kostelecký,
Michaela Pelcová, Stanislav Beneš, Kamil David, Bc. Marcela Geregová,
Mgr. Dagmar Kostelecká, Mgr. David Orsák, Mgr. Ivana Václavková, Ivana
Vosyková, Josef Vokrouhlík, Martin Hájek, Pavlína Brejtrová – 15 členů ZO
Program:
1. Zahájení, návrh členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení
3. Zpráva o práci rady obce
4. Majetkové záležitosti
a) kupní smlouva č. 161/2019 – BJ 337/3
b) nákup p.p.č. 216/1, 216/4 a 216/5
c) kupní smlouva č. 164/2019 d) bezúplatný převod části p.p.č. 510/10
e) pravidla pro prodej BD č.p. 129
5. Různé
a) hospodaření obce k 31. 1. 2019
b) inventarizační zpráva k 31. 12. 2018
c) cenové nabídky na výtahové plošiny
d) dotační titul MMR – Dostavba technického zázemí – 3. etapa
e) dotační titul MMR – Úprava spodní části parku – Malé Svatoňovice
f) plán rozvoje sportu obce Malé Svatoňovice
g) cenové nabídky na organizaci veřejných zakázek
h) veřejná sbírka – prodloužení termínu
i) žádost TJ Sokol o příspěvek na materiál
j) zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
k) využití dotace ze SFŽP – 500 tis. Kč
l) informace o provozu bankomatu
m) mimořádná odměna starostovi obce za získání ocenění Zelená stuha
n) informace z obce
6. Rozpočtové opatření č. 2/2019
7. Diskuse a závěr
1. Zahájení, návrh členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Jednání zahájil starosta obce v 18.00 hodin. Přivítal přítomné a předložil návrh programu
jednání. K navrženému programu nejsou připomínky.
Hlasováno o programu: pro: 15, 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. P. Nosek a J. Vokrouhlík.
Hlasováno o návrhu: pro: 15 proti: 0, zdržel se: 0 - schváleno.
2. Kontrola usnesení
Starosta obce předložil usnesení ze 4. zasedání ZO konaného dne 10. 12. 2018 a seznámil
přítomné s jeho plněním.
ZO schválilo rozpočet obce na rok 2019, schvalovalo kupní smlouvy, které byly uzavřeny, a
prodej pozemků proběhl.
6/4-18 – ZO schválilo zveřejnění záměru obce na prodej 5 b.j. BD č.p. 129 a uložilo
starostovi obce připravit na nejbližší zasedání ZO podmínky pro prodej této nemovitosti –
bude na programu dnešního jednání;
7/4-18 – ZO schválilo zveřejnění záměru obce na prodej BJ č. 337/3 v BD Hamry – na
dnešním zasedání bude ZO schvalovat kupní smlouvu a realizaci prodeje;
10/4-18 – ZO schválilo přípravu projektu opravy vodní nádrže v Petrovicích – členové ZO
budou informováni o jednání v radě obce.
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Dále bylo schváleno podání žádosti o dotace, finanční dar obce Římskokatolické farnosti –
byl předán, schválené dodatky s MUDr. Cvrčkem byly podepsány. Usnesení bylo splněno a
termíny dodrženy.
K tomuto bodu nejsou dotazy.
3. Zpráva o práci rady obce
předložil starosta obce
Od posl. zasedání ZO konaného dne 10.12.2018 se sešla rada obce na 3 zasedáních –
19.12.2018., 14.1. a 13. 2. 2019.
Starosta předložil usnesení ze zasedání rady obce č. 15/2018, 1/2019 a 2/2019.
starosta obce podal zprávu k usn. 13/1-19 – RO neschválila cenovou nabídku spol.
Multiaqua s.r.o. na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na akci
Rekonstrukce vodní nádrže Petrovice“ v hodnotě 146 500 Kč bez DPH – z důvodu ceny,
původně to byla cena poloviční i s DPH a proto jsme neschválili tuto nabídku a rozhodli jsme
se, že se pokusíme jít jinou cestou, než kompletní rekonstrukcí, protože náklady jsou velmi
vysoké. Musíme hledat jinou variantu, provést sanaci hráze a dále najít jiné řešení – bez
dotace.
Zprávu o práci RO obdrželi členové ZO předem v matriálech.
Ke zprávě o práci rady obce nejsou připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO vzalo na vědomí zprávu o práci rady obce.
Hlasováno o návrhu: pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 1/1-19 bylo schváleno.
4. Majetkové záležitosti
a) Kupní smlouva č. 161/2019 – BJ 337/3
předložil starosta obce
Bylo vypsáno výběrové řízení obálkovou metodou. Starosta předložil ZO protokol o otevírání
obálek s nabídkami. Do uvedeného termínu se sešly 2 nabídky – 1.
a 2.
. První nabídka byla vyšší.
Je připraven návrh kupní smlouvy na prodej bytové jednotky 337/3 včetně podílu na
společných částech a na pozemku. Kupní cena činí 1 010 017 Kč a bude uhrazena na účet
obce, který je spojen s úvěrem na tuto nemovitost – část úvěru tím bude umořen.
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schválilo Kupní smlouvu č. 161/2019 mezi obcí a
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: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2/1-19 bylo schváleno.
b) Nákup p.p.č. 216/1, 216/4 a 216/5
předložil starosta obce
Jedná se o pozemky u obecního úřadu, kde stojí technické zázemí, OÚ, a u čp. 130. Tyto
pozemky jsou ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu. Znalecký posudek byl vypracován
Státním pozemkovým úřadem Hradec Králové na základě naší žádosti z minulých let.
Původně bylo žádáno o bezúplatný převod, ale pozemky nelze bezúplatně převést, proto byl
vypracován znalecký posudek na tyto pozemky. Celková výměra pozemků činí 3 017 m2 za
cenu 286 620 Kč. Cena za 1 m2 byla stanovena na 95 Kč.
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy.
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Návrh na usnesení: ZO schválilo nákup p.p.č. 216/1, 216/4 a 216/5 vše v k.ú. Malé
Svatoňovice od Státního pozemkového úřadu za cenu dle znaleckého posudku
č. 7485-115/2018.
Hlasováno o návrhu: pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 3/1-19 bylo schváleno.
c) Kupní smlouva č. 164/2019 –
předložil starosta obce
Původně se mělo jednat jen o smlouvu o věcném břemeni, ale došlo k dohodě o prodeji
pozemku 473/2 (část u komunikace
za částku 50 Kč/m2 – 38 m2. Zároveň je ve
smlouvě řešeno věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě (část kanalizace) na p.p.č. 473/4
– 607 m2.
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO Kupní smlouvu č. 164/2019 mezi obcí a
na
nákup p.p.č. 473/2 a zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na p.p.č. 473/4.
Hlasováno o návrhu: pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 4/1-19 bylo schváleno.
d) Bezúplatný převod části p.p.č. 510/10
předložil starosta obce
Tento pozemek je ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – převod
se týká ¼ podílu (komunikace směrem na IDU). Dále se budeme snažit odkoupit další
pozemky u této komunikace od jiných vlastníků.
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schválilo bezúplatný převod spoluvlastnického podílu v rozsahu ¼
pozemkové parcely č. 510/10 v k.ú. Malé Svatoňovice od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových z důvodu zastavění pozemku místní účelovou komunikací.
Hlasováno o návrhu: pro: 15
proti: 0
zdržel se:0
Usnesení č. 5/1-19 bylo schváleno.
e) Pravidla pro prodej BD č.p. 129
předložil starosta obce
Jedná se o dům u hasičské zbrojnice, ve které je 5 bytových jednotek.
Nejprve budou byty nabídnuty stávajícím nájemníkům, prodejní ceny byly stanoveny tržním
odhadem na každý byt zvlášť. Celková částka za objekt činí 3 425 tis. Kč.
Starosta navrhuje, aby prodejní ceny dle znaleckých posudků byly s garancí nejdéle do
konce tohoto roku a uzavření kupních smluv, aby také proběhlo do konce roku. V případě, že
nebude zájem o koupi ze strany nájemníků, bude v příštím roce (po 1.1.2020) proveden nový
tržní odhad a potom bychom měli schválit prodej, buď obálkovou metodou, nebo jiným
způsobem.
Časový harmonogram:
březen 2019: oslovení současných nájemníků
březen – květen 2019: příprava kupních smluv pro zájemce
červen 2019: schvalování kupních smluv
červenec – prosinec 2019: podpis kupních smluv a převod vlastnických podílů
Rozprava:
Ing. Dvořák – proč se dům prodává?
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starosta – protože si myslíme, že by mohli mít nájemníci o byty zájem a koupili je. Obec poté
může utržené finanční prostředky využít na opravu nebo koupi jiných chátrajících objektů
v obci.
Mgr. D. Orsák – budeme řešit myšlenku sociálního bydlení?
starosta – sociální bydlení řešíme již třetím rokem – čp. 74 v Mexiku a čp. 48. Máme
podanou žádost o dotaci na sociální bydlení a nyní čekáme, zda nám budou přiděleny
finanční prostředky na tuto akci. Zatím víme, že naše žádost prošla a dostala nejvyšší počet
bodů.
Návrh na usnesení: ZO schválilo pravidla pro prodej bytového domu č.p. 129 vč. časového
harmonogramu.
Hlasováno o návrhu: pro: 14
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 6/1-19 bylo schváleno.
5. Různé
a) Hospodaření obce k 31. 1. 2019
předložil Ing. K. Turek
Příjem daní ze státního rozpočtu je o něco vyšší než je rozpočet.
Příjmy jsou za jeden měsíc ve výši 9,10 % a výdaje ve výši 9,2 %.
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO vzalo na vědomí hospodaření obce k 31. 1. 2019.
Hlasováno o návrhu: pro: 15
proti: 0
zdržel se:0
Usnesení č. 7/1-19 bylo schváleno.
b) Inventarizační zpráva k 31. 12. 2018
předložil Ing. K. Turek
Inventarizace majetku proběhla k 31. 12. 2018 na všech úsecích. Bylo jmenováno 6
inventarizačních komisí, které byly proškoleny, inventury proběhly a výsledkem je souhrnná
zpráva, kde jsou uvedeny veškeré účty, jejich stav a účetní stav. Byla provedena fyzická
inventura. Byly zjištěny rozdíly a předloženy návrhy na likvidaci nepotřebného majetku – ty
byly schváleny na předchozí radě a tato zpráva pak bude předmětem závěrečného účtu
obce, který se bude projednávat v průběhu 1. pololetí letošního roku.
Rozprava:
Mgr. D. Orsák – co bylo určeno k likvidaci?
starosta – největší likvidace byly v kulturním klubu – byly to staré nepoužitelné zesilovače,
a dále staré počítačové programy, které se nevyužívají.
Návrh na usnesení: ZO souhrnnou inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace
k 31. 12. 2018 a schválilo výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných
rozdílů k 31. 12. 2018.
Hlasováno o návrhu: pro: 15
proti: 0
zdržel se:0
Usnesení č. 8/1-19 bylo schváleno.
c) Cenové nabídky na výtahové plošiny
předložil starosta obce
Z předložených nabídek je nejlevnější nabídka firmy VROM Trutnov a druhá je nabídka firmy
CONT Profimedical Nové Město nad Metují. Každý dodavatel dodává jiné zařízení,
parametry se trochu liší – nosnost, maximální zdvih. Počítá se se šachticí z hliníkových
profilů, s prosklenou kabinou. Firma VROM nabízí uzavřenou kabinu.
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Cenové nabídky se vztahují k výtahu do 1. patra (2. nadzemní podlaží). Lze případně
rozšířit, ale musely by se vyměnit zdvihy a dráhu tak prodloužit do 2. patra. V současné době
o tom, ale neuvažujeme.
Rozprava:
Mgr. D. Orsák – máme tady nejlevnější nabídku firmy VROM, ale při případné nástavbě, což
může nastat, jestli se nám to řešení neprodraží.
starosta – těžko říci. Kdybychom to řešili až nahoru, cena bude cena také jiná. Rozšíření by
se řešilo prodloužením tubusu a základová deska bude připravená.
Mgr. D. Orsák – co se týká provozních nákladů, máme je nějakým způsobem vyčíslené?
Třeba servis?
starosta – 1,1 kWh je výkon a to je jediné co k tomu víme. Zatím jsme to nevyčíslovali.
Je zde daná samozřejmě záruka na dílo.
Mgr. D. Kostelecká – musí se žádat o stavební povolení?
starosta – určitě se musí žádat o stavební povolení, zde se k tomu budou vyjadřovat i
památkáři, protože je to kulturní památka – chtějí toto prosklené řešení.
M. Killarová – kdo se budou vozit touto plošinou?
starosta – je to dostupnost k lékaři – k zubnímu i praktickému – pro starší a méně pohyblivé
občany. BZS sem vozí pacienty z Domova důchodců – musí nepohyblivé pacienty nosit po
schodech.
Ing. M. Švrčina – možná by ještě stálo za to ještě ty dvě nejlevnější nabídky oslovit a doplnit
o servisní intervaly, náklady spojené s revizemi, odhadované roční náklady a variantu o patro
výš, abychom měli představu.
starosta navrhuje schválit firmu VROM, s tím, že kdyby vznikly po doplnění nabídek
pochybnosti, zastupitelstvo obce se znovu sejde a bude dále řešit případného nového
dodavatele. Je třeba se podívat na již hotový výtah, abychom věděli, jak to funguje a jak to
ve skutečnosti vypadá. Je k tomu mnoho otázek, které je třeba zjistit.
Mgr. D. Kostelecká – jak je to s financováním?
starosta – financování je vlastní, máme na to v rozpočtu 1 mil. Kč.
Návrh na usnesení: ZO schválilo dodavatele výtahové plošiny pro městský dům U doktorů
č.p. 147, firmu VROM Trutnov s cenovou nabídkou ve výši 732 000 Kč bez DPH.
Hlasováno o návrhu: pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 9/1-19 bylo schváleno.
d) Dotační titul MMR – Dostavba technického zázemí – 3. etapa
předložil starosta obce
Abychom mohli požádat MMR o dotaci, musí zastupitelstvo obce schválit podání žádosti o
dotaci na dostavbu technického zázemí – 3. etapa z programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
Rozpočet na dokončení činí cca 4 mil. Kč. Výše dotace by byla 70 % z uznatelných nákladů.
Rozprava:
Mgr. D. Kostelecká – kolik na to máme v rozpočtu?
starosta – 1 500 tis. Kč.
Návrh na usnesení: ZO schválilo podání žádosti o dotaci na akci „Dostavba technického
zázemí – 3. etapa“ v rámci aktuálně vyhlášeného programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova, konkrétně DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
Hlasováno o návrhu: pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 10/1-19 bylo schváleno.
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e) Dotační titul MMR – Úprava spodní části parku – Malé Svatoňovice
předložil starosta obce
Obec by chtěla požádat o dotaci z dotačního titulu Podpora obnovy a rozvoje venkova –
Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na úpravu spodní části
parku v Malých Svatoňovicích.
Starosta podrobně informoval o jednotlivých potřebných úpravách (opěrná zeď, podium,
lavičky, terasy aj.)
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schválilo podání žádosti o dotaci na akci „Úprava spodní části parku
– 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: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 11/1-19 bylo schváleno.
f) Plán rozvoje sportu obce Malé Svatoňovice
předložil starosta obce
Plán rozvoje sportu obce Malé Svatoňovice na období 2018 - 2025, je rozvojový dokument,
který musíme mít zpracovaný, abychom mohli žádat o dotace. Byl vytvořen centrem
společných služeb MAS, které dokument tvořilo pro obce v okolí, takže tento plán rozvoje
sportu v současné době má podobu, která byla předložena ZO ke schválení.
Rozprava:
Mgr. D. Orsák – s dokumentem nesouhlasí, je podle něj nefunkční.
starosta – je třeba tento plán mít schválený. Obec bude dále s tímto plánem pracovat a
konkretizovat ho.
Návrh na usnesení: ZO schválilo Plán rozvoje sportu obce Malé Svatoňovice na období
2018 – 2025.
Hlasováno o návrhu: pro: 14
proti: 1
zdržel se: 0
Usnesení č. 12/1-19 bylo schváleno.
g) Cenové nabídky na organizaci veřejných zakázek
předložil starosta obce
Byla předložena nabídka Ing. Jana Tomka na administraci zadávacího řízení veřejné
zakázky Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malé Svatoňovice.
Týká se to výběru dodavatele této stavby, na kterou je dotace z Ministerstva vnitra.
Ing. J. Tomek nabízí cenu 29 tis. Kč bez DPH.
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schválilo cenovou nabídku Ing. Jana Tomka na administraci
zadávacího řízení veřejné zakázky Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malé Svatoňovice
v hodnotě 29 tisíc Kč bez DPH.
Hlasováno o návrhu: pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 13/1-19 bylo schváleno.
Druhá nabídka je též od pana Ing. J. Tomka na administraci zadávacího řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Úprava veřejného prostranství ulice Boženy Němcové - Malé
Svatoňovice. Výše nabídky činí 10 tis. Kč bez DPH.
Bez připomínek.
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Návrh na usnesení: ZO schválilo cenovou nabídku Ing. Jana Tomka na administraci
zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Úprava veřejného prostranství ulice
Boženy Němcové – Malé Svatoňovice“ v hodnotě 10 tisíc Kč bez DPH.
Hlasováno o návrhu: pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 14/1-19 bylo schváleno.
h) Veřejná sbírka – prodloužení termínu
předložil starosta obce
Veřejná sbírka na rozhlednu Žaltman je v současné době schválena do 31. 5. 2019. Starosta
obce by rád požádal o prodloužení termínu veřejné sbírky do 30. 9. 2020.
Běží stále akce „Kupte si schod“ (38 schodů je prodaných ze 115) a přibývají další příspěvky.
V současné době je na transparentním účtu obce 1 304 424 Kč.
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schválilo prodloužení termínu veřejné sbírky na rozhlednu Žaltman
do 30. 9. 2020.
Hlasováno o návrhu: pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 15/1-19 bylo schváleno.
i) Žádost TJ Sokol o příspěvek na materiál
předložil starosta obce a Kamil David
TJ Sokol – oddíl kopané žádá o příspěvek na materiál na opravu kabinek na fotbalovém
hřišti. Starosta obce navrhuje schválit částku 30 tis. Kč.
Bude vypracován dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace TJ Sokol na rok 2019, kde bude
schválená částka uvedena.
Kamil David podrobně zdůvodnil předloženou žádost oddílu kopané a informoval o činnosti
oddílu.
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schválilo dodatek č.1 ke smlouvě č. 1446/2018 o poskytnutí dotace
na rok 2019 spolku TJ Sokol Malé Svatoňovice, z.s.
Hlasováno o návrhu: pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 16/1-19 bylo schváleno.
j) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
předložil Ing. K. Turek
Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 prováděli pracovníci Krajského úřadu KHK
– nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO vzalo na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Malé Svatoňovice za rok 2018.
Hlasováno o návrhu: pro: 14
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 17/1-19 bylo schváleno.
k) Využití dotace ze SFŽP – 500 tis. Kč
předložil starosta obce
Částku 500 tis. Kč získala obec za ocenění Zelená stuha v rámci soutěže Vesnice roku
2018. Lze žádat o dotaci z Národního programu Životního prostředí v rámci Výzvy
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č. 10/2018. Starosta navrhuje použít část této dotace na nosič kontejnerů (cca 300 tis. Kč
bez DPH) a zbylou část použít na zeleň na hřbitově.
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schválilo podání žádosti o dotaci z Národního programu Životního
prostředí v rámci Výzvy č. 10/2018 na pořízení traktorového nosiče a výsadbu dřevin na
místním hřbitově.
Hlasováno o návrhu: pro: 15
proti: 0
zdržel se:0
Usnesení č. 18/1-19 bylo schváleno.
l) Informace o provozu bankomatu
předložil starosta obce
Podmínkou pro bankomat v obci je počet obyvatel nad 3 000, proto pro naši obec toto není
reálné. Jinak banky bankomat nabízejí za úhradu, která je vysoká.
U nás se dá vybírat v obchodě U Machů a provádět vklady i výběry na poště, ale
s poplatkem.
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO vzalo na vědomí nabídku České spořitelny, a.s. na instalaci a provoz
bankomatu v obci. Z důvodu nutnosti vysoké finanční spoluúčasti obce nebude nabídky
využito.
Hlasováno o návrhu: pro: 15
proti: 0
zdržel se:0
Usnesení č. 19/1-19 bylo schváleno.
m) Mimořádná odměna starostovi obce za získání ocenění Zelená stuha
předložil Ing. M. Švrčina
Mimořádná odměna ve výši 20 tis. Kč je starostovi obce navržena nejen proto, že obec
získala ocenění, ale také za dlouhodobé úsilí o rozvoj obce.
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schválilo mimořádnou odměnu Vladimíru Provazníkovi, starostovi
obce ve výši 20 000 Kč za získání ocenění Zelená stuha 2018 v rámci soutěže Vesnice roku
2018 a následné získání dotace ve výši 500 tis. Kč ze SFŽP.
Hlasováno o návrhu: pro: 14
proti: 0
zdržel se:1
Usnesení č. 20/1-19 bylo schváleno.
n) Informace z obce
předložil starosta obce
- byla dokončena oprava sochy Panny Marie na Klůčku
- Masopust se koná 2. 3. 2019, sraz maškar je ve 14 hodin u OÚ
- úklid obce se koná 30. 3. 2019 (Mariánský sad a koupaliště). Od 18 hodin promítání filmu
v kult. klubu (Chata na prodej)
- kalendář akcí 2019 je zveřejněn na webu obce a ve Studánce
- Studánka č. 1 je již zveřejněna na webu obce a bude distribuována v barevné verzi 27. 2.
- informace o Aplikaci Malé Svatoňovice na Google play
- úpravy ve zdravotním středisku – ordinace praktického lékaře
Nejsou dotazy k tomuto bodu.
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Návrh na usnesení: ZO vzalo na vědomí informace o dění v obci.
Hlasováno o návrhu. pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 21/1-19 bylo schváleno.
6. Rozpočtové opatření č. 2/2019
předložil Ing. Turek
V příjmové části rozpočtu dochází k navýšení o částku 1 010 017 Kč v oblasti místního
hospodářství v návaznosti na prodej bytové jednotky č. 337/3 v bytovém domě Hamry,
o částku 350 tis. Kč v oblasti ostatní zájmové činnosti v návaznosti na poskytnuté dary
na rozhlednu Žaltman v roce 2019.
Ve výdajové části rozpočtu v oblasti sportovní činnosti dochází k navýšení příspěvku
na činnost TJ Sokol Malé Svatoňovice o částku 30 tis. Kč, v oblasti zdravotnictví k navýšení
výdajů o částku 700 tis. Kč z důvodu rekonstrukce prostor pro zdravotnické služby, v oblasti
místního hospodářství k navýšení o částku 286 620 Kč z důvodu nákupu pozemků od
Státního pozemkového úřadu u objektu čp. 105, čp. 130 a čp. 249.
V oblasti financování dochází k navýšení splátek úvěrů na kanalizaci o částku 276 tis. Kč,
které se měly původně splácet až v roce 2020 a ke snížení potřeby financování o částku
63 tis Kč.
V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů dochází k navýšení příjmové části rozpočtu o 1 364 017 Kč, výdajové části rozpočtu
o 1 024 637 Kč a ke snížení potřeby financování o 339 380 Kč.
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2/2019. Rozpočtovým opatřením
dojde v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ke zvýšení příjmové části rozpočtu o 1 364 017 Kč, výdajové části
rozpočtu o 1 024 637 Kč a ke snížení potřeby financování o částku 339 380 Kč.
Hlasováno o návrhu. pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 22/1-19 bylo schváleno.
7. Diskuse a závěr
M. Killarová – diskutovala o ošetřování keřů v obci. Kvetoucí keře by se neměly stříhat
plotostřihem, ale citlivě prostříhávat.
Dále k tomuto diskutovali členové ZO: Ing. M. Śvrčina, Mgr. D. Orsák, starosta obce.
p. Vítová – dotaz k prodeji byt. jednotek v č.p. 129 – cenové rozdíly.
starosta – je to podle dispozice. Všichni nájemníci obdrží tržní ocenění, cena vychází
z určitého podílu. Vychází se z více aspektů, někdy může být i menší byt dražší než větší.
p. Hájek – dotaz na opravu hlavní komunikace přes Petrovice, Strážkovice a Odolov.
Je ve velmi špatném stavu, jsou v ní díry. A dále, dělící čáry jestli byly řešeny s panem
Baxou z Údržby silnic.
starosta – dělící čáry zatím nejsou a nebudou, z důvodu finanční náročnosti. Hlavní
komunikace je opravdu ve velmi špatném stavu. Předpokládám, že se bude opět spravovat
lopatou ručně a možná se provede nějaký nástřik, ale budu se snažit vstoupit v jednání
s Údržbou silnic, protože stav komunikace je opravdu havarijní.
Ing. Dvořák – uvažuje se na nádraží ČD s rekonstrukcí - nová nástupiště?
starosta – toto je otázka na Správu železniční a dopraví cesty, ale nástupiště zřejmě nová
nebudou. Oprava budovy proběhne snad v letošním roce.
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M. Pelcová – kontroluje se, zda fungují tlampače u místního rozhlasu? Není slyšet v ulici
Pod Polskem.
starosta – víme o tom, bude se zjišťovat závada a opraví se.

Jednání bylo ukončeno ve 20:30 hodin.
Zápis byl vyhotoven a podepsán dne: 27. 2. 2019
Zapsala: J. Goldmannová

Vladimír Provazník, v.r.
starosta obce

Mgr. Pavel Nosek, v.r.
Josef Vokrouhlík, v.r.
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.
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