
Obec Malé Svatoňovice 

 

Z á p i s 

 z 1. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24.02.2020 

v Malých Svatoňovicích 
 

Přítomni:  
Vladimír Provazník, Ing. Marek Švrčina, Michaela Pelcová, Stanislav Beneš, Kamil David, 
Pavlína Brejtrová, Mgr. Ivana Václavková, Ing. Jakub Kostelecký, Josef Vokrouhlík, Martin 
Hájek, Mgr. David Orsák , Mgr. Dagmar Kostelecká, Ivana Vosyková – 13 členů ZO 
 

Omluveni: Mgr. Pavel Nosek, Bc. Marcela Geregová 
 

Program: 

1. Zahájení, návrh členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

2. Kontrola usnesení  

3. Zpráva o práci rady obce  

4. Majetkové záležitosti 
a) Smlouva o bezúplatném převodu č. 4/512/2020 

b) Smlouva o bezúplatném převodu č. 6/512/2020 

c) Kupní smlouva č. 179/2020 na prodej st.p.č. 678 

5. Různé 

a) hospodaření obce k 31.01.2020 

b) inventarizační zpráva 

c) financování projektů – úvěry 

d) výběr dodavatele akce „Dostavba kanalizace“ 

e) výběr dodavatele akce „Sociální bydlení“ 

f) dotační titul MF – budova MŠ 

g) dodatek č.1 k SOD – hasičská zbrojnice 

h) oznámení Drážního úřadu 

i) MK – Rozhodnutí o kulturní památce 

j) rozhledna Žaltman – zpráva AOPK 

k) zpráva o činnosti MBČ za rok 2019 

l) technické zázemí – vstupní dveře 

m) podnikatelský záměr – stánek občerstvení 
n) informace z obce 

6. Rozpočtové opatření č. 1/2020 

7. Diskuse a závěr 

 

1. Zahájení, návrh členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

Jednání zahájil starosta obce v 18.00 hodin. Přítomno je 12 členů ZO, dva členové ZO jsou 
omluveni, Mgr. D. Orsák se dostaví později. Starosta přivítal přítomné a předložil návrh 
programu jednání. K navrženému programu nejsou připomínky. 
Hlasováno o programu: pro: 12, 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:  
Kamil David a Josef Vokrouhlík.  
Hlasováno o návrhu: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0 - schváleno. 
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2. Kontrola usnesení 
Starosta obce předložil usnesení z 5. zasedání ZO konaného  16.12.2019 a seznámil přítomné 
s jeho plněním. Usnesení bylo splněno. 
K tomuto bodu nejsou dotazy ani připomínky.  
 

3. Zpráva o práci rady obce 

předkládá starosta obce 

Od posl. zasedání ZO konaného dne 16.12.2019 se sešla rada obce na dvou zasedáních – 

(20.01. a 17.02.2020 ). Starosta předložil usnesení ze zasedání rady obce č. 1/2020 a 2/2020. 

Na zasedání se dostavil Mgr. D. Orsák – celkem přítomno 13 členů zastupitelstva obce. 
  

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: 13 

   proti: 0 

   zdržel se: 0   

Usnesení č. 1/1-20 bylo schváleno. 
 

4. Majetkové záležitosti 
předkládá starosta obce 

a) Smlouva o bezúplatném převodu č. 4/512/2020 

Jedná se o smlouvu o bezúplatném převodu p.p.č. 279/1, 403/2 a 445/2 v k.ú. Malé 
Svatoňovice mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a obcí Malé 
Svatoňovice. Původně byly tyto pozemky Pozemkového fondu, potom bylo požádáno o 
převod na stát a nyní nám stát tyto pozemky převádí. Jde o pozemky komunikací v obci.  

K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy. 
 

Návrh na usnesení: ZO schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva 
k majetku č. 4/512/2020 mezi obcí a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu  
ve věcech majetkových na převod p.p.č. 279/1 o výměře 1051 m2, p.p.č. 403/2  
o výměře 190 m2 a p.p.č. 445/2 o výměře 104 m2  vše v k.ú. Malé  Svatoňovice. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 

   proti: 0 

   zdržel se: 0   

Usnesení č. 2/1-20 bylo schváleno. 
 

b) Smlouva o bezúplatném převodu č. 6/512/2020 

Také se jedná o smlouvu s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jde  
o pozemek p.č. 712/26 v Odolově – pozemek, na kterém je komunikace k Věznici Odolov. 
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy. 
 

Návrh na usnesení: ZO schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva 
k majetku č. 6/512/2020  mezi obcí a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu  
ve věcech majetkových na převod p.p.č. 712/26 o výměře 578 m2 v k.ú. Odolov. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 

   proti: 0 

   zdržel se: 0   
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Usnesení č. 3/1-20 bylo schváleno. 
 

c) Kupní smlouva č. 179/2020 na prodej st.p.č. 678 

Jedná se o kupní smlouvu mezi obcí a  na prodej 1 m2 st. p.č . 678 v k.ú. 
Malé Svatoňovice – část stavby garáže zasahuje do obecního pozemku. Byl zveřejněn záměr 
obce, nebyly k němu námitky. Vklad do KN hradí kupující, cena za pozemek je 100 Kč. 
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy. 
 

Návrh na usnesení: ZO schvaluje kupní smlouvu č. 179/2020 mezi obcí a   
na prodej st.p.č.  678 o výměře 1 m2 v k.ú. Malé Svatoňovice. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 

   proti: 0 

   zdržel se: 0   

Usnesení č. 4/1-20 bylo schváleno. 
 

5. Různé 

a) hospodaření obce k 31.01.2020 

předkládá Ing. K. Turek 

Příjmy jsou plněny ve výši 11,2 % - 3. 103.634,27 Kč a výdaje jsou ve výši 2.772.220 Kč, což je  
ve výši 8,5 %. Hospodaření obce obdrželi členové ZO do materiálů. 
K tomuto bodu nejsou připomínky ani dotazy. 

 

Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí hospodaření obce k 31.01.2020. 

Hlasováno o návrhu: pro: 13 

   proti: 0 

   zdržel se: 0  

Usnesení č. 5/1-20 bylo schváleno. 
 

b) inventarizační zpráva 

předkládá Ing. K. Turek 

Inventarizace proběhla řádně na základě příkazu starosty č. 1/2019 k 31.12.2019. Byly 

provedeny dokladové a fyzické inventury u všech účtů, které jsou předmětem 
inventarizačního soupisu. Některé předměty byly navrženy k likvidaci a k vyřazení – to bude 

předmětem jednání rady obce, které bude následovat. 
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy. 
 

Návrh na usnesení: ZO projednalo souhrnnou inventarizační zprávu o průběhu a výsledku 
inventarizace k 31.12.2019 a schválilo výsledek inventarizace a způsob vypořádání  
zúčtovatelných rozdílů k 31.12.2019. 

Hlasováno o návrhu: pro: 13 

   proti: 0 

   zdržel se: 0  

Usnesení č. 6/1-20 bylo schváleno. 
 

c) financování projektů - úvěry 

předkládá starosta obce 

Úvěry by se týkaly projektů: 
1.  Sociální bydlení – oprava čp. 74 a 48, kde celková cena je přibližně 16.500 tis. Kč bez DPH 
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– s daní téměř 20 mil. Kč. Poskytnutá dotace je ve výši 12.876.300 Kč  - bude poskytnuta až 
po realizaci celého projektu a proto je třeba přefinancovat tento projekt, a  
2. Dostavba kanalizace v obci Malé Svatoňovice, kdy celková cena činí 9.921.236 Kč bez DPH. 
V současné době je podaná žádost o dotaci z OPŽP (dotažní program životního prostředí). 
Uvidíme, jakou částku dotace získáme, a dále se bude podle toho odvíjet naše potřeba 
financování a předfinancování. 
 

Obec jednala s Českou spořitelnou, u které máme běžný účet, s tím, že by byly dva investiční 
úvěry - jeden střednědobý investiční úvěr, který by byl kryt poskytnutou dotací ve výši 
12.876.300 Kč a byl by splatný do 30.06.2023. Tento úvěr by byl k realizaci akce Sociální 
bydlení – čp. 74 a 48. Úvěr je možné bez poplatku splatit dříve, je možné ho nedočerpat. 
Druhý úvěr by byl dlouhodobý investiční úvěr, který by byl nastaven na 12 mil. Kč a kryl by 
investiční akci Dostavba kanalizace v obci. Je možné finanční prostředky z úvěru čerpat i na 

jiné investiční akce a není nutné ho vyčerpat. V současné době byl bylo stanoveno datum 
splatnosti do 31.12.2031 se splátkami 100 tis. Kč měsíčně. 
Dále byly poptány ještě KB a ČSOB a uvidíme, jaké budou podmínky úvěru zde. 
 

Rozprava: 

Mgr. D. Kostelecká – takže se předpokládá, že na bytové domy 8 mil. Kč máme z vlastních 
prostředků?  
starosta – zatím nemáme, ale předpokládáme, že nějaké finanční prostředky bude mít obec  
z prodeje č. p. 129 a zároveň se počítá s tím, že by se využilo prostředků z dlouhodobého 
investičního úvěru. 
Mgr. D. Kostelecká – úvěr by nebyl vázaný na tu danou akci, ale bylo by možné jej použít na 
jiné akce? 

starosta  - ano. Střednědobý investiční úvěr by byl vázaný na akci Sociální bydlení, ale 
dlouhodobý investiční úvěr nebyl vázaný přímo na danou akci. 
Ing. M. Švrčina – čekáme ještě konkurenční nabídky a potom se předpokládá, že bude 
svoláno mimořádné zastupitelstvo, k výběru banky k poskytnutí úvěrů, ke konci března. 
 

Návrh na usnesení: ZO projednalo potřebu financování plánovaných projektů a schvaluje 
formu financování prostřednictvím střednědobého investičního úvěru a dlouhodobého  
investičního úvěru. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 

   proti: 0 

   zdržel se: 0  

Usnesení č. 7/1-20 bylo schváleno. 
 

d) výběr dodavatele akce „Dostavba kanalizace“  

předkládá starosta obce 

Byly otevřeny nabídky, které došly – 5 nabídek, z nichž nejlevnější je od společnosti VAKSTAV 
s.r.o. – celková cena bez DPH činí 9.921.235,32 Kč. Byl předložen krycí list. Je již připraven 
návrh smlouvy se společnosti VAKSTAV. Předmětem smlouvy jsou jednotlivá díla, rozdělená 
do třech samostatných celků – lokalita Stodoly, pod Klůčkem a pod Polytexem. 
 

Rozprava: 

Mgr. D. Kostelecká – je něco zjištěno o této společnosti? 

starosta – ano, je to firma, která se tím zabývá stabilně. Dělala kanalizaci ve Velkých 
Svatoňovicích, na Hořičkách. Myslíme si, že je to dobrá volba. 
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Ing. J. Dvořák – po dokončení této akce bude už odkanalizování obce úplně dokončeno? 

starosta – ano. Do budoucna může být ještě odkanalizována větev pod Kyselkou, ale jinak už 
je to vše. 
 

Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí výsledek výběrového řízení na akci Dostavba 

kanalizace v obci Malé Svatoňovice, na základě něhož rozhodla o výběru dodavatele 
společnosti VAKSTAV spol. s r.o. s nabídkovou cenou ve výši 9.921.235,32 Kč bez DPH  
a pověřuje starostu obce, po řádném doplnění všech kvalifikačních dokumentů, k podpisu  

smlouvy o dílo s touto společností. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 

   proti: 0 

   zdržel se: 0  

Usnesení č. 8/1-20 bylo schváleno. 
 

e) výběr dodavatele akce „Sociální bydlení“ 

předkládá starosta obce 

na minulém zasedání zastupitelstva byla na akci „Sociální bydlení“ schválena jako dodavatel 

společnost GEMEC-UNION. Byla vyzvána k doplnění všech dokumentů a k uzavření smlouvy. 
Bylo nám oznámeno, že nebudou schopni zrealizovat stavební práce z důvodu, že jim vypadl 
subdodavatel. 

Druhým v pořadí je spol. MATEX HK, která nabídla cenu 16.319.551 Kč bez DPH. Společnost 
byla vyzvána k doplnění některých chybějících dokumentů – byly doplněny. Dále budou 
vyzváni k předložení smlouvy o dílo. Termín zahájení realizace stavby je začátek dubna. 
V současné době probíhá vystěhování objektu čp. 74. 
 

Návrh na usnesení: ZO schvaluje vyloučení vybraného dodavatele společnosti GEMEC-UNION 

a.s. z výběrového  řízení na akci Stavební úpravy objektů č.p. 48 a 74 Malé Svatoňovice – 

sociální bydlení, z důvodu nesplnění povinnosti uzavřít smlouvu o dílo  
a schvaluje oslovení spol. MATEX HK s.r.o. s nabídkovou cenou 16.319.551 Kč bez DPH,  
jež byla druhá v pořadí.  
Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice pověřuje starostu obce, po řádném doplnění všech 
kvalifikačních dokumentů, k podpisu smlouvy o dílo s touto společností. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 

   proti: 0 

   zdržel se: 0  

Usnesení č. 9/1-20 bylo schváleno. 
 

f) dotační titul MF – budova MŠ 

předkládá starosta obce 

Objevila se v letošním roce výzva od ministerstva financí Podpora rozvoje a obnovy 

materiálně technické základny regionální školství. Dalo by se čerpat i na projekt základní 
školy, ale v letošním roce toto nejsme schopni zvládnout. Podmínkou je kompletní 
profinancování v letošním roce. Proto navrhuji, že bychom mohli zkusit podat žádost na 
budovu mateřské školy. Máme kompletně zpracovanou dokumentaci, nabízí se zde podpora 

90 %. Máme již podanou žádost o dotaci z jiného programu ze SFŽP, kde dotace je nižší (40 - 
45 %). Předpoklad nákladů na realizaci akce „Obec Malé Svatoňovice – rekonstrukce objektu 

MŠ Malé Svatoňovice“ je cca 6 mil. Kč. Jedná se o kompletní zateplení objektu včetně 
střechy, kotelny, vzduchotechniky – kompletní rekonstrukce objektu.  Starosta navrhuje 

zkusit tuto výzvu - je nutné vypsat výběrové řízení na dodavatele. Žádost o dotaci je nutné 
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podat do 15.3.2020. Máme ale vše připraveno, spol. Východočeská rozvojová nám podávala 
žádosti o dotaci do SFŽP a také by podala tuto žádost do programu MF. Čerpání dotace by 
bylo průběžné – faktury by byly průběžně propláceny a částku spolufinancování (10 – 15%) 

bude hradit MŠ. 
Starosta obce předložil cenovou nabídku společnosti Východočeská rozvojová s.r.o. – 

příprava projektové žádosti a její podání činí 28 tis. Kč bez DPH. 

 

Návrh na usnesení: ZO schvaluje investiční záměr na projekt předkládaný do výzvy MFČR 
298D2280 na projekt „Obec Malé Svatoňovice – rekonstrukce objektu MŠ Malé Svatoňovice“       
a schvaluje cenovou nabídku spol. Východočeská rozvojová s.r.o. ze dne 21. února 2020  
na podání žádosti o dotaci do tohoto programu. 

Hlasováno o návrhu: pro: 13 

   proti: 0 

   zdržel se: 0  

Usnesení č. 10/1-20 bylo schváleno. 
 

g) dodatek č. 1 k SOD – hasičská zbrojnice 

předkládá starosta obce 

stavební práce na rekonstrukci hasičské zbrojnice prováděné spol. Průmstav Náchod 

pokračují, v průběhu stavby vznikají změnové listy. Starosta obce předložil ZO soupis 
změnových listů zařazených do dodatku č. 1 – rozpočet na dílo se zvyšuje o 42.579,42 Kč. 
Nejsou žádné dotazy k tomuto bodu. 

 

Návrh na usnesení: ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 07/19-P se společností 
Průmstav Náchod s.r.o., který zahrnuje změny některých stavebních prací, které jsou  
specifikovány v položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 

   proti: 0 

   zdržel se: 0  

Usnesení č. 11/1-20 bylo schváleno. 
 

h) oznámení Drážního úřadu 

předkládá starosta obce 

Konečně dojde na stavební úpravy objektu výpravní budovy – bylo již zahájeno stavební 
řízení. Realizace stavebních úprav by měla být v roce 2021-2022 a začít by se mělo již letos 
na podzim. Informace lze najít i na webových stránkách ČD. 
Do úprav je zahrnuta výpravní budova, zámečnická díla, zastřešení nástupiště, zpevněné 
plochy. Proběhla již jednání se společností PRODIN, vzniká projekt na celou železnici v naší 
stanici.  

Nejsou žádné dotazy k tomuto bodu. 

 

Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí oznámení Drážního úřadu o zahájení stavebního 
řízení na akci Malé Svatoňovice – komplexní stavební opravy objektu výpravní budovy. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 

   proti: 0 

   zdržel se: 0  

Usnesení č. 12/1-20 bylo schváleno. 
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i) MK – Rozhodnutí o kulturní památce 

předkládá starosta obce 

Budova základní školy č. p. 131 byla prohlášena Ministerstvem kultury za kulturní památku. 
Nejsou žádné dotazy k tomuto bodu. 

 

Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o prohlášení 
budovy základní školy č. p. 131 za kulturní památku. 

Hlasováno o návrhu: pro: 13 

   proti: 0 

   zdržel se: 0  

Usnesení č. 13/1-20 bylo schváleno. 
 

j) rozhledna Žaltman – zpráva AOPK 

předkládá starosta obce 

Starosta informoval o jednání na Agentuře ochrany přírody a krajiny v Praze 28.02.2020, kde 

se rozhodovalo o vzhledu nové rozhledny Žaltman. Původně jsme chtěli mít vrchní koš větší 
(6 m), Agentura nám však rozšířenou horní plošinu nepovolí, tzn., že všechny plošiny na 
rozhledně budou mít stejnou velikost, jako je půdorys rozhledny – tj. 4,3 x 4,3 m. Budeme 

muset na toto přistoupit. Ale plocha horní plošiny bude i tak větší, než byla na staré 
rozhledně. 
Nejsou žádné dotazy k tomuto bodu. 

 

Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zápis z jednání Architektonické komise AOPK ČR ze 
dne 28. ledna 2020 ohledně stavby nové rozhledny Žaltman. 

Hlasováno o návrhu: pro: 13 

   proti: 0 

   zdržel se: 0  

Usnesení č. 14/1-20 bylo schváleno. 
 

k) zpráva o činnosti MBČ za rok 2019 

předkládá starosta obce 

Členové ZO obdrželi zprávu o činnosti MBČ do materiálů.  
Hlavní činností MBČ  je výstavní činnost, kromě toho jsou i další projekty, do kterých se 
muzeum zapojuje. 

Nejsou žádné dotazy k tomuto bodu. 

 

Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zprávu o činnosti Muzea bratří Čapků Malé 
Svatoňovice za rok 2019. 

Hlasováno o návrhu: pro: 13 

   proti: 0 

   zdržel se: 0  

Usnesení č. 15/1-20 bylo schváleno. 
 

l) technické zázemí – vstupní dveře 

předkládá starosta obce 

V letošním roce bychom chtěli tuto stavbu technického zázemí dokončit. Nyní se dělají 
vnitřní prostory, obklady a již můžeme udělat i vstupní dveře. Je třeba objednat dodavatele 
vstupních dveří. Byly poptány tři firmy – PFT Jičín, Svět oken a Proplast. Máme dvě nabídky - 
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od spol. PFT Jičín za 75.921 Kč a od spol. Svět oken za 41.194 Kč vč. DPH, spol. Proplast 
nabídku nepodala. Nabídka spol. Svět oken odpovídá požadavkům – protipožární dveře 
s panikovým kováním. Spol. Svět oken nám dodávala hliníkové dveře do obchodů naproti 
OÚ. Jsou to kvalitní výrobky. Starosta obce navrhuje schválit nabídku spol. Svět oken. 
Nejsou žádné dotazy k tomuto bodu. 

 

Návrh na usnesení: schvaluje cenovou nabídku č. 200218-0680 společnosti Svět oken, spol. 
s r.o.  na  dodávku vstupních hliníkových dveří pro objekt technického zázemí č.p. 249 
v hodnotě 41.194 Kč vč. DPH. 

Hlasováno o návrhu: pro: 13 

   proti: 0 

   zdržel se: 0    

Usnesení č. 16/1-20 bylo schváleno. 
 

m) podnikatelský záměr – stánek občerstvení 
předkládá starosta obce 

Členové ZO byli seznámeni s nabídkou podnikatelského záměru pana Mariana Vágnera, 

stánek s rychlým občerstvením velikosti 3 x 2 m v parku na náměstí v Malých Svatoňovicích. 
ZO diskutovalo o tomto záměru, zvažovalo, zdaje to reálné, zda bude o službu zájem, dále 
jednalo o třídění odpadů a odpovědnosti za svoz odpadů, o vzhledu a umístění stánku. 
Je třeba tento záměr dále rozpracovat, předložit nákres – všichni členové ZO souhlasí.  
Zastupitelstvo zatím nebude k tomuto bodu navrhovat žádné usnesení – bude se dále jednat 

s žadatelem o dalších podrobnostech. 
 

n) informace z obce 

předložil starosta obce 

- informace o veřejné výzvě na uzavření pracovní smlouvy na funkci úředníka územního 
správného celku – účetní obce 

- technické zázemí – fotografie z průběhu stavby; informace o odkanalizování objektu 

- hasičská zbrojnice – informace o průběhu stavby 

- čp. 75 – pokládka chodníků u domu – foto z vnitřních prostor 

 - akce 29.2.2020 – projekce filmu Voda čo ma drží nad vodou vč. besedy s T. Magnuskem 

- v pátek 6.3.2020 – promítání Do Kosova bez obav 

- kalendář akcí je zveřejněn na webu obce a ve Studánky 

- fotografie z masopustu 22.2.2020 

- návštěva studentů architektury v Malých Svatoňovicích – 20 studentů zpracovává 
semestrální práci se zadáním řešení lázeňského křídla včetně sídla MBČ a náměstí. Z tohoto 

vznikly 4 varianty studie náměstí a využití obecních lázní, na kterých studenti dále pracují a 
vzniknou tak určité výstupy, které můžou být podkladem pro další diskuzi. 
- ZŠ nebude v letošním roce organizovat sběr papíru, protože na tříděný papír se nyní doplácí 
 

Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí informace o dění v obci. 

Hlasováno o návrhu: pro: 13 

   proti: 0 

   zdržel se: 0 

Usnesení č. 17/1-20 bylo schváleno. 
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Diskuse se spoluobčany: 
 

p. Nesládek – jaký je záměr na koupaliště? 

starosta – zatím jsme nezískali dotaci na úpravu koupaliště, budeme v tom však pokračovat. 
Projekt na dětská hřiště v Malých Svatoňovicích se dotýká i koupaliště, kde bude vybudováno 

dětské hřiště a všesportovní areál. V letošním roce bude koupaliště zavřené. Budeme se 
snažit svépomocí některé práce na koupališti provést – demolici dřevěné buňky atd. 
 

pí Killarová – proč se byty v čp. 129 prodávají za tržní cenu, když dříve se prodávaly byty  
od obce za cenu třetinovou tržní ceny? 

starosta – my chceme prodávat byty za tržní cenu, nechceme opakovat prodej za třetinové 
ceny. Dům je v dobré kondici a my i tak prodáváme za cenu zvýhodněnou, neprodáváme  
za cenu obvyklou, ale za cenu tržní, která je snížená. Starosta dále vysvětlil bytovou situaci,  
a přidělování bytů v sociálním bydlení. 
 

6. Rozpočtové opatření č. 1/2020 

předložil Ing. Turek 

V příjmové části rozpočtu dochází k navýšení v oblasti prodeje nemovitého majetku – bytové 
jednotky č. 334/3 Hamry a směny pozemků p.č. 82 a 144/2 v k.ú. Malé Svatoňovice v celkové 
výši 1.187.399 Kč 

Ve výdajové části rozpočtu jsou navýšeny investiční výdaje při realizaci akce Provozní objekt 
obce o částku 300 tis. Kč, investiční výdaje v oblasti kanalizací při realizaci akce „Dostavba 
kanalizace obce“ ve výši 300 tis. Kč a investiční výdaje při realizaci akce „Rekonstrukce 
bytového domu čp. 48 a 74 – sociální bydlení“, ve výši 200 tis. Kč. Ve výdajové části rozpočtu 
jsou zahrnuty i výdaje na opravu prostor bývalé pedikúry v čp. 147 ve výši 150 tis. Kč. Tyto 
výdaje nebyly při zpracování rozpočtu v 12/2019 finančně kryty. 
V příjmové a výdajové části rozpočtu jsou dále zohledněny mimořádné příjmy a výdaje, které 
nebyly při zpracování rozpočtu známy, anebo došlo k jejich příjmu až v roce 2020. V oblasti 

financování odchází ke snížení o částku 287.599 Kč. 
V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů dochází k navýšení příjmové části rozpočtu o částku 1.238.399 Kč, výdajové části 
rozpočtu o částku 950.800 Kč a ke snížení potřeby financování o částku 287.599 Kč. 
 

K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy. 
 

Návrh na usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020. Rozpočtovým opatřením 
dojde v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  

územních rozpočtů, k navýšení příjmové části rozpočtu o 1.238.399 Kč, navýšení výdajové 
části rozpočtu o 950.800 Kč a ke snížení potřeby financování o částku 287.599 Kč. 

Hlasováno o návrhu: pro: 13 

   proti: 0 

   zdržel se: 0 

Usnesení č. 18/1-20 bylo schváleno. 
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7. Závěr 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:45 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven a podepsán dne: 04.03.2020 

 

Zapsala: J. Goldmannová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vladimír Provazník v. r.                Kamil David v. r.     Josef Vokrouhlík 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. 

 

 


