Obec Malé Svatoňovice

Zápis
ze 3. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24.06.2019
v Malých Svatoňovicích
Přítomni:
Vladimír Provazník, Ing. Marek Švrčina, Ing. Jakub Kostelecký, Michaela Pelcová, Stanislav
Beneš, Kamil David, Bc. Marcela Geregová, Mgr. Pavel Nosek, Pavlína Brejtrová, Mgr. Ivana
Václavková, Ivana Vosyková, Josef Vokrouhlík, Martin Hájek – 13 členů ZO
Omluveni: Mgr. David Orsák , Mgr. Dagmar Kostelecká
Program:
1. Zahájení, návrh členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení
3. Zpráva o práci rady obce
4. Zpráva finančního výboru
5. Závěrečný účet obce za rok 2018
6. Rozpočtový výhled 2020 – 2022
7. Majetkové záležitosti
a) kupní smlouva č. 718/2019 na BJ 334/3
b) nákup osobního automobilu Škoda Yeti
c) prodej OA Škoda Fabia
d) nákup traktoru JD 5090M
e) nákup traktorového nosiče kontejnerů
8. Různé
a) hospodaření obce k 31.05.2019
b) výběr dodavatele stavby vč. SOD – rekonstrukce HZ
c) sdělení o poskytnutí dotace – BD č. p. 75
d) výběr dodavatele stavby vč. SOD – rekonstrukce BD č. p. 75
e) výběr TDI na akce – BD č. p. 75 a rekonstrukce HZ
f) smlouva o poskytnutí dotace KHK
g) znalecké posudky – traktor, radlice
h) informace o výsledku DT MMR
i)
9. Rozpočtové opatření č. 5/2019
10. Diskuse a závěr
1. Zahájení, návrh členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Jednání zahájil starosta obce v 18.00 hodin. Přítomno je 13 členů ZO. Starosta přivítal
přítomné a předložil návrh programu jednání. K navrženému programu nejsou připomínky.
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:
Stanislav Beneš a Mgr. Ivana Václavková
Hlasováno o návrhu: pro: 13 proti: 0, zdržel se: 0 - schváleno.
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2. Kontrola usnesení
Starosta obce předložil usnesení ze 2. zasedání ZO konaného
přítomné s jeho plněním. Usnesení bylo splněno.
K tomuto bodu nejsou dotazy ani připomínky.

27.05.2019 a seznámil

3. Zpráva o práci rady obce
předložil starosta obce
Od posl. zasedání ZO konaného dne 27.05.2019 se sešla rada obce na jednom zasedání –
10.06.2019. Starosta předložil usnesení ze zasedání rady obce č. 6/2019.
Zprávu o práci RO obdrželi členové ZO předem v materiálech.
Ke zprávě o práci rady obce nejsou připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zprávu o práci rady obce.
Hlasováno o návrhu: pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 1/3-19 bylo schváleno.
4. Zpráva finančního výboru
předložil Ing. K. Turek
Finanční výbor se sešel 05.06.2019 a na programu měl závěrečný účet za rok 2018,
hospodaření obce k 31.05.2019, rozpočtový výhled na období 2020 – 2022 a v různém byla
pouze informace o možnosti zvýšení daně z nemovitosti – navýšení místního koeficientu.
Není možné koeficient zvýšit pouze v jedné části obce, jak bylo uvažováno, proto zůstává
v původní výši - koeficient 1.
Všechny dokumenty k tomuto bodu obdrželi členové ZO v materiálech.
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: bere na vědomí zprávu finančního výboru.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2/3-19 bylo schváleno.
5. Závěrečný účet obce za rok 2018
předložil Ing. K. Turek
Závěrečný účet byl předložen k projednání finančnímu výboru a byl zveřejněn na fyzické
úřední desce ve zkráceném znění a na elektronické úřední desce v plném znění. Do návrhu
ZÚ bylo možno nahlédnout na obecním úřadě a vyjádřit připomínky. Veškeré přílohy byly
také zveřejněny na úřední desce, byl předložen stručný komentář na návrh závěrečného
účtu, kde bylo kromě výčtu příloh uvedeno i hospodaření obce a příspěvkových organizací.
Byla zveřejněna i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 a závěrečná
inventarizační zpráva. Žádné připomínky ani dotazy nebyly ke zveřejněným dokumentům
vzneseny.
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy.
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Návrh na usnesení: ZO schvaluje 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 2018 bez výhrad.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 3/3-19 bylo schváleno.
A dále – návrh na usnesení: ZO schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v
platném znění, a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Malé
Svatoňovice za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2018 bez výhrad.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 4/3-19 bylo schváleno.
6. Rozpočtový výhled 2020 – 2022
předložil Ing. K. Turek
Rozpočtový výhled byl zpracován s ohledem na to, že oproti rozpočtovému výhledu, který
byl zpracován v roce 2017 na období 2019 – 2021 se výrazně změnil stav úvěru. V roce 2018
se realizoval prodej bytů v Hamrech a úvěry na stávajícím výhledu se nám už neobjevily
žádné. Proto byl aktualizován rozpočtový výhled na období 2020 – 2022, kde jsou zahrnuty
také nové investiční akce.
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Malé Svatoňovice na
období let 2020 – 2022.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se:0
Usnesení č. 5/3-19 bylo schváleno.
7. Majetkové záležitosti
a) kupní smlouva č. 718/2019 na BJ 334/3
předložil starosta obce
Jedná se o smlouvu mezi obcí a
, kdy obec využívá předkupního práva na
koupi bytu 2+1 v Hamrech. Cena je 551.000 Kč – bude zaplacena ve dvou částech: 521 tis. Kč
bude uhrazeno na účet
a 30 tis. Kč na účet SVJ k úhradě dluhu na základě
smlouvy o uznání dluhu. Po zapsání bytu do vlastnictví obce bude následně realizován prodej
této b. j. obálkovou metodou.
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje kupní smlouvu č. 718/2019 mezi obcí a
na
nákup bytové jednotky č. 334/3 umístěné v bytovém domě Úpická č. p. 334 umístěném na
st. p. č. 591 v k.ú. Malé Svatoňovice.
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Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6/3-19 bylo schváleno.
b) nákup osobního automobilu Škoda Yeti
předložil starosta obce
Osobní automobil Škoda Fabia má obec již 10 let a bylo by vhodné již pořídit vozidlo jiné.
Město Rtyně v Podkrkonoší vracelo spol. Autostyl Trutnov vozidlo Škoda Yeti, které mělo na
dlouhodobý pronájem a používalo ho 6 let. Se spol. Autostyl bylo jednáno o odkupu tohoto
vozidla. Navržená prodejní cena je 225 tis. Kč.
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup ojetého osobního
automobilu Škoda Yeti mezi obcí a společností Autostyl a.s. Trutnov v hodnotě 225 tis. Kč a
pověřuje starostu obce podepsáním kupní smlouvy.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se:0
Usnesení č. 7/3-19 bylo schváleno.
c) prodej OA Škoda Fabia
předložil starosta obce
Š-Fabia je z roku 2009, má tažné zařízení, najeto 95 000 km. Starosta navrhuje provést prodej
obálkovou metodou s nejnižším podáním 35 – 38 tis. Kč.
Ing. M. Švrčina – původně bylo v radě obce navrženo nejnižší podání 28 tis. Kč. Nechal by
spíše tuto cenu.
Ing. J. Kostelecký – navrhuje cenu 29.900 Kč.
K tomuto bodu nejsou žádné další připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje záměr obce na prodej osobního automobilu Škoda Fabia
obálkovou metodou s nejnižším podáním 29.900 Kč.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se:0
Usnesení č. 8/3-19 bylo schváleno.
d) nákup traktoru JD 5090M
předložil starosta obce
Nákup nového traktoru byl řešen na minulém zasedání zastupitelstva obce. Bylo poptáno
několik dodavatelů, obec obdržela 3 nabídky.
Agrotip Široký s.r.o. 1.250.000 Kč
HK Agro s.r.o.
1.365.000 Kč
Strom Praha a.s.
1.303.110 Kč.
Agrotip Široký s.r.o. není autorizovaný dovozce – dodání červenec 2019, Strom Praha a.s. je
autorizovaný dovozce – dodání únor-březen 2020, což by nám nevadilo.
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Rozprava:
Ing. M. Švrčina - je pro Strom Praha a.s. – autorizovaného dealera.
Starosta – také souhlasí s autorizovaným dovozcem, který záruční opravy zajistí bez
problémů.
Bc. M. Geregová – traktor od Strom Praha a.s. by byl až příští rok?
starosta – ano. Nemusíme tím zatěžovat letošní rozpočet, což jsme ani nechtěli, akontace je
zde 10 % z prodejní ceny a potom se to dál rozpočítává na splátky. Zároveň Strom Praha
nabízí i pomoc s prodejem starého traktoru. Přes zimu se bude používat ještě stávající Zetor
a na jaře by byl traktor nový.
Další připomínky ani dotazy nejsou.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup nového traktoru značky
John Deere 5090M mezi obcí a společností Strom Praha a.s. v hodnotě 1.303.110 Kč bez DPH
vč. financování na dobu 48 měsíců a pověřuje starostu obce podepsáním kupní smlouvy.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 9/3-19 bylo schváleno.
e) nákup traktorového nosiče kontejnerů
předložil starosta obce
Nabídky: Agrotip Široký s.r.o. 300.000 Kč, HK Agro s.r.o. 310.000 Kč, Agrico s.r.o. 302.000 Kč.
Ceny jsou podobné, starosta navrhuje schválit spol. Agrotip Široký, je nejlevnější. Připojení
je stejné, lze používat na starý i nový traktor.
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup traktorového nosiče
kontejnerů Portýr 5 mezi obcí a společnosti Agrotip Široký v hodnotě 300 tis. Kč bez DPH
a pověřuje starostu obce podepsáním kupní smlouvy.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 10/3-19 bylo schváleno.
8. Různé
a) hospodaření obce k 31.05.2019
předložil Ing. K. Turek
Hospodaření k 31.05.2019 – příjmy jsou ve výši 42,4 %, výdaje jsou ve výši 31,5 %. Aktuální
stav příjmů z hlediska daní, což je pro nás rozhodující zdroj příjmů, je cca o 210 tis. Kč. vyšší
příjem než je v rozpočtu, což je pozitivní. Hospodaření obce je zatím bez výkyvů.
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí hospodaření obce k 31.05.2019.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 11/3-19 bylo schváleno.
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b) výběr dodavatele stavby vč. SOD – rekonstrukce HZ
předložil starosta obce
Proběhlo výběrové řízení – elektronicky přes portál zadavatel.cz. Byly podány 4 nabídky –
nejlevnější nabídka je od Průmstavu Náchod – celková cena vč. DPH 9.991.295,44 Kč. Tato
částka odpovídá naším předpokladům. Je připravená smlouva o dílo, která je vždy součástí
zadávacích podmínek. Termín ukončení by měl být v příštím roce – profinancování letos ve
výši 4,5 mil. Kč, které jsou z dotace od Ministerstva vnitra.
S. Beneš – zbylá částka bude příští rok?
starosta – ano, zbylá částka bude příští rok. Je požádáno o dotaci ještě na Královéhradeckém
kraji a po schválení v zastupitelstvu KHK bychom měli získat další 3 mil. Kč.
Dále bez připomínek.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje na základě výběrového řízení, dodavatele kompletní stavby
Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malé Svatoňovice spol. Průmstav Náchod s.r.o. s cenovou
nabídkou ve výši 8.257.268,96 Kč bez DPH.
Schvaluje návrh smlouvy o dílo na realizaci této stavby a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 12/3-19 bylo schváleno.
c) sdělení o poskytnutí dotace – BD č. p. 75
předložil starosta obce
V únoru jsme žádali o dotaci u MF na rekonstrukci sociálních bytů. Ministerstvo financí
poskytlo obci dotaci ve výši 6.685.139 Kč – rozpočet na tuto akci je 7.427.933 mil. Kč. Částka
dotace musí být proinvestována v letošním roce. Proběhlo již výběrové řízení – opět
elektronicky, rada obce schválila zadávací podmínky. Přišla pouze jedna cenová nabídka –
Stavební firma Haase s.r.o., Kocléřov, ve výši 8.279.321 Kč. Kdybychom akci neprovedli,
musíme dotaci vrátit.
Rozprava:
Bc. M. Geregová – tato firma může nastoupit hned?
starosta – ano, můžou nastoupit hned, ale úskalí je v tom, že jsou v bytech ještě nájemníci.
Řeší se dočasné přestěhování těchto nájemníků do apartmánů na učilišti. V současné době
jsou v č. p. 75 3 byty, po rekonstrukci přibyde ještě jeden byt 1KK.
Bc. M. Geregová – nájem budou mít na učilišti stejný, nebo vyšší?
starosta – asi bude trochu vyšší, dále se bude s BPA řešit.
K tomuto bodu nejsou žádné další připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje příjem dotace od Ministerstva financí ČR na akci Malé
Svatoňovice – rekonstrukce bytového domu č. p. 75 ve výši 6.685.139 Kč.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 13/3-19 bylo schváleno.
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d) výběr dodavatele stavby vč. SOD – rekonstrukce BD č. p. 75
předložil starosta obce
Na základě výběrového řízení obdržela obec 1 nabídku – Stavební společnost Haase s.r.o.
Vítězná – Kocléřov v částce 7.199.410,15 Kč bez DPH.
Je připraven návrh smlouvy o dílo, s tím, že je zde uvedeno, pokud by firma nestihla stavbu
provést a museli bychom vracet nějaký podíl dotace, jde potom další úhrada za firmou.
Harmonogram: termín zahájení stavby 15.07.2019, termín dokončení (předání stavby)
21.03.2020, do 30.11.2019 musí být profinancovaná celá částka, abychom stihli zpracovat
všechny doklady.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje na základě výběrového řízení, dodavatele kompletní stavby
Malé Svatoňovice – rekonstrukce bytového domu č. p. 75 spol. Haase s.r.o. s cenovou
nabídkou ve výši 7.199.410,15 Kč bez DPH.
Schvaluje návrh smlouvy o dílo na realizaci této stavby a pověřuje starostu obce jejím
podpisem. Oznámení o výběru dodavatele bude odesláno po doložení dokladů ke kvalifikaci
dodavatele.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 14/3-19 bylo schváleno.
e) výběr TDI na akce – BD č. p. 75 a rekonstrukce HZ
předložil starosta obce
Na základě poptávkového řízení proběhl výběr technického dozoru investora a koordinace
BOZP – starosta doporučuje schválit nabídku Ing. Luboše Kaspera, který se také podílel na
tvorbě rozpočtů na obě akce.
Počítá se s tím, že rekonstrukce hasičské zbrojnice bude probíhat 15 měsíců a rekonstrukce
BD č. p. 75 bude probíhat 10 měsíců.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje na základě poptávkového řízení, nabídky Ing. Luboše
Kaspera na výkon inženýrsko-investorské činnosti technického dozoru investora a koordinaci
BOZP u akcí Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malé Svatoňovice a Malé Svatoňovice –
rekonstrukce bytového domu č. p. 75.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 15/3-19 bylo schváleno.
f) smlouva o poskytnutí dotace KHK
předložil starosta obce
Obec požádala Královéhradecký kraj o dotaci na Muzeum bratří Čapků (projektor, plátno
a další vybavení vč. výstavních panelů). Obdrželi jsme dotaci ve výši 56 tis. Kč
(75 % z požadované výše).
Návrh na usnesení: ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 56 tis. Kč z dotačního
fondu Královéhradeckého kraje č. 19KPG06-0011 na financování výdajů vynaložených na
realizaci projektu s názvem Muzeum bratří Čapků – zabezpečení objektu, AV technika,
výstavní panely.
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Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 16/3-19 bylo schváleno.
g) znalecké posudky – traktor, radlice
předložil starosta obce
Informoval o zpracování znaleckých posudků naší současné techniky, abychom věděli,
v jakých cenových relacích se máme pohybovat při prodeji.
Traktor: 180 – 190 tis. Kč, čelní radlice, kterou obec nepoužívá: 9 tis. Kč.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí znalecké posudky na kolový traktor Zetor 8441
Proxima a na čelní hydraulickou sněhovou radlici.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 17/3-19 bylo schváleno.
h) informace o výsledku DT MMR
předložil starosta obce
Obec žádalas o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj na tři akce – „Oprava místní
komunikace Petrovice – v rokli“, „Dostavba technického zázemí – 3. etapa“ a „Obnova areálu
obecního koupaliště“. Bohužel, nedostali jsme žádnou z těchto dotací. Byl velký převis
žádostí o dotace.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí informace o výsledku hodnocení dotačních titulů
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se:0
Usnesení č. 18/3-19 bylo schváleno.
9. Rozpočtové opatření č. 5/2019
předložil Ing. Turek
V příjmové i výdajové části rozpočtu dochází v oblasti předškolního vzdělávání k navýšení
o částku 22.711,50 Kč z důvodu vrácení dotace KHK na obědy do škol, která byla poskytnuta
v roce 2018 a nebyla vyčerpána.
V příjmové i výdajové části rozpočtu dochází v oblasti místního hospodářství k navýšení
o částku 42.189 Kč z důvodu prodloužení pracovního poměru 1 pracovního na VPP
o 3 měsíce.
V příjmové i výdajové části rozpočtu dochází v oblasti činnosti muzeí k navýšení o částku
85.000 Kč z důvodu schválení dotace Královéhradeckého kraje ve výši 29 tis. Kč. na činnost
TIC MBČ a ve výši 56 tis Kč na zkvalitnění činnosti Muzea bratří Čapků v Malých
Svatoňovicích.
Ve výdajové části rozpočtu dochází v oblasti bytového hospodářství k navýšení o částku
403.932 Kč, což je částka nevypořádaného vkladu na pořízení bytu p. Mariana Bílého ve výši
393.932 Kč a částka vratky zůstatku vkladu ve výši 10.000 Kč Šárce Blahošové.
Ve výdajové části rozpočtu dochází v oblasti bytového hospodářství k navýšení o částku
750.000 Kč ke krytí vlastních zdrojů investiční akce „Rekonstrukce bytového domu č. p. 75“,
kde byla předběžně přiznána dotace F ČR na realizaci této akce ve výši 6.685.139 Kč.
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Ve výdajové části rozpočtu v oblasti místního hospodářství dochází ke snížení výdajů o částku
1.290.000 Kč z důvodu nerealizace koupě č. p. 8 v rámci veřejné dražby dne 05.06.2019.
V oblasti místního hospodářství dochází k navýšení o částku 552.000 Kč z důvodu nákupu
bytové jednotky č. 334/3 v bytovém domě hamry při využití předkupního práva nákupu této
bytové jednotky.
V oblasti veřejné správy dochází k navýšení o částku 225.000 Kč z důvodu předpokládaného
nákupu staršího osobního auta Škoda Yeti pro potřeby obecního úřadu.
V oblasti místního hospodářství dochází k navýšení výdajů o částku 43 tis. Kč z důvodu vyšší
ceny nosiče kontejnerů za traktor, než bylo stanoveno předchozím rozpočtovým opatřením.
V oblasti služeb peněžních ústavů dochází k navýšení o částku 25.000 Kč z důvodu finančního
krytí zvýšených nákladů na bankovní služby v souvislosti se zřízením kontokorentního úvěru.
V oblasti financování dochází k navýšení o částku 648.932 Kč z důvodu krytí zvýšených výdajů
ze zůstatku finančních prostředků na běžném účtu.
V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, dochází k navýšení příjmové části rozpočtu o 209.900,50 Kč, výdajové části
rozpočtu o 858.832,50 Kč a ke zvýšení potřeby financování o částku 648.932 Kč.
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019. Rozpočtovým opatřením
dojde v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ke zvýšení příjmové části rozpočtu o 209.900,50 Kč, výdajové části
rozpočtu o 858.832,50 Kč a ke zvýšení potřeby financování o částku 648.932 Kč.
Hlasováno o návrhu. pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 19/3-19 bylo schváleno.
10. Diskuse a závěr
starosta – informoval o umístění odloženého psa v útulku v Trutnově.
starosta – informoval o vydání nového propagačního materiálu, ve kterém jsou informace
o dobíjecích stanicích pro elektrokola v Jestřebích horách – „Dobijte se“ (u nás bude dobíjecí
stanice na náměstí a na koupališti).
M. Mojko – kdy dojde k prodeji zahrady u čp. 130?
starosta – vytyčují se pozemky. Až bude geometrický plán, bude možné realizovat prodej.
Zastupitelstvo obce by to mělo schvalovat v září.
Mgr. I. Václavková – je zájem o koupi bytů v č. p. 129?
starosta – o koupi svého bytu mají zájem
, popř. také o byt p.
nájemníci byt koupit nechtějí, dále se bude řešit.

. Ostatní

P. Dvořák – jaký je stav fondu na novou rozhlednu?
starosta – v současné době je na účtu 1.512.000 Kč. Stále se prodávají schody na rozhlednu.
V říjnu by mělo dojít k demontáži stávající rozhledny.
Bc. M. Geregová – jak bude pokračovat oprava nabourané zídky u č. p. 130.
starosta – už byly odstraněny vysypané části zídky a v dohledné době by měla být zídka
opravena – snad do konce června.
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p. Dvořák – zahájení stavby plošiny u září platí nebo se něco změnilo??
starosta – možná bude stavba zahájena už koncem srpna, proběhlo již zbourání kůlen
v prostoru za č. p. 147. Během července a srpna by se dál měla připravit základová deska
a pak pokračovat v dalších pracích.
Dále starosta informoval o dosazování zeleně v obci v rámci reklamací a zásahu JSDH
v Malých Svatoňovicích.
Jednání bylo ukončeno v 19:20 hodin.
Zápis byl vyhotoven a podepsán dne: 28.06.2019
Zapsala: J. Goldmannová

Vladimír Provazník v. r.
starosta obce

Stanislav Beneš v. r. Mgr. Ivana Václavková 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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