Obec Malé Svatoňovice

Zápis
ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21.09.2020
v Malých Svatoňovicích
Přítomni:
Vladimír Provazník, Ing. Marek Švrčina, Michaela Pelcová, Stanislav Beneš, Kamil David,
Pavlína Brejtrová, Mgr. Ivana Václavková, Josef Vokrouhlík, Martin Hájek, Mgr. Dagmar
Kostelecká, Ivana Vosyková, Mgr. Pavel Nosek, Ing. Jakub Kostelecký – 13 členů ZO
Omluveni: Bc. Marcela Geregová, Mgr. David Orsák
Program:
1. Zahájení, návrh členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení
3. Zpráva o práci rady obce
4. Návrh rozpočtového výhledu obce na období let 2021 - 2023
5. Majetkové záležitosti
a) kupní smlouvy č. 991/2020 b) darovací smlouva č. 990/2020 – TJ Sokol
c) prodej bytů v č.p. 129
d) pravidla pro prodej stavebních pozemků
e) záměr obce darovat pozemek – TJ Sokol
f) rozdělení p.p. č. 589 v k.ú. Odolov
6. Různé
a) hospodaření obce k 31.08.2020
b) návrh dodatku VPS – městská policie
c) změna závazných ukazatelů PO BS
d) zrušení organizačních složek obce
e) příjem dotací
f) nákup přední radlice
g) výběr dodavatele – Dětská a workoutová hřiště
h) nákup adventních hrnků
i) informace z obce
7. Rozpočtové opatření č. 8/2020
8. 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:
Ing. J. Kostelecký a I. Vosyková.
Hlasováno o návrhu: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0 - schváleno.
2. Kontrola usnesení
Starosta obce předložil usnesení ze 3. zasedání ZO konaného 01.06.2020 a seznámil
přítomné s jeho plněním. Usnesení bylo splněno.
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K tomuto bodu nejsou dotazy ani připomínky.
3. Zpráva o práci rady obce
předkládá starosta obce
Od zasedání ZO konaného dne 01.06.2020 se sešla rada obce na 3 zasedáních. Starosta
předložil usnesení ze zasedání rady obce č. 6/2020, 7/2020 a 8/2020.
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. 1/4-20 bylo schváleno.
4. Návrh rozpočtového výhledu obce na období let 2021 - 2023
předkládá Regina Špeldová
Návrh rozpočtového výhledu obce byl zveřejněn na úřední desce OÚ. Návrh byl vypracován
k 13.08.2020 z důvodu změn v původním rozpočtovém návrhu. Jednou z podstatných změn
jsou úvěry, které nebyly v původním výhledu uvedeny, a které bude obec čerpat a také nižší
daňové příjmy vzhled k současné epidemiologické situaci.
K tomuto bodu nejsou připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje rozpočtový výhled na období let 2021 – 2023.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2/4-20 bylo schváleno.
5. Majetkové záležitosti
předkládá starosta obce
a) kupní smlouva č. 991/2020 Pozemky kolem nového technického zázemí patří obci, kromě st.p.č. 609, jejíž součástí je
stavba garáže
. Koupí tohoto pozemku vznikne ucelený prostor, ve
kterém bude celé technické zázemí obce. Cena byla stanovena na 210 tis. Kč. Nyní je
předložen zastupitelstvu obce ke schválení návrh kupní smlouvy č. 991/2020.
Mgr. D. Kostelecká – a další pozemek, který u technického zázemí je, je náš?
starosta – je to pozemek
a zde budeme hledat nějaké další řešení. Jedná se
o pozemek bývalých sběrných surovin, který měl původně sloužit k uložení stavebního
materiálu
. Dále se bude jednat např. o společném užívání tohoto pozemku, koupi
nebo výměně za jiný.
K tomuto bodu nejsou další připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje kupní smlouvu č. 991/2020 mezi obcí a
na nákup st.p.č. 609, jejíž součástí je stavba garáže, nacházející se v k.ú. Malé
Svatoňovice o celkové výměře 43 m2 v hodnotě 210 tis. Kč.
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Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 3/4-20 bylo schváleno.
b) darovací smlouva č. 990/2020 – TJ Sokol
Týká se to pozemku p. č. 2048/6 v k.ú. Velké Svatoňovice - na fotbalovém hřišti. Pozemek
byl směněn s panem Šretrem a je v majetku obce. Byl zveřejněn záměr obce darovat
pozemek TJ Sokol – k tomu nebyly žádné připomínky. Darovací smlouvou č. 990/2020 bude
tento pozemek darován TJ Sokol Malé Svatoňovice, aby bylo fotbalové hřiště celé v majetku
TJ Sokol Malé Svatoňovice.
K tomuto bodu nejsou připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje darovací smlouvu č. 990/2020 mezi obcí a TJ Sokol Malé
Svatoňovice, jejíž předmětem je dar pozemku p.č. 2048/6 k.ú. Velké Svatoňovice o celkové
výměře 2 962 m2, na kterém je z části umístěno fotbalové hřiště této organizace.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 4/4-20 bylo schváleno.
c) prodej bytů v čp. 129
Jedná se o objekt vedle hasičské zbrojnice. V současné době dochází k vystěhování
nájemníků, kteří si byt nekoupí. Nyní bude možné zveřejnit záměr obce na prodej těchto
bytů. Bylo provedeno nové ocenění – cena u obou bytů je stanovena na 950.000 Kč. Je na
zastupitelstvu, jakou nejnižší cenu k podání nabídky určí a schválí. Starosta navrhuje prodej
bytů obálkovou metodou jako u prodeje bytů v Hamrech. Starosta připravil oznámení o
záměru obce s termínem podání žádostí do 19.10.2020 do 16hodin.
Rozprava:
Mgr. D. Kostelecká – je zájem o tyto byty?
starosta – zájem určitě bude.
Ing. J. Kostelecký – jaká je velikost bytů?
starosta - 88,05 m2 a 88,42 m2 včetně sklepa a půdy.
Ing. M. Švrčina – kolik tedy navrhujete na nejnižší cenu podání?
Ing. J. Kostelecký – navrhuje cenu stejně jako u bytů v Hamrech - 990.000 Kč.
Ostatní členové ZO souhlasí.
K tomuto bodu nejsou další připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru obce na prodej bytových jednotek
č. 129/1 a 129/4 v bytovém domě J. Masaryka č.p. 129, Malé Svatoňovice, umístěném
na st.p.č. 173 k. ú. Malé Svatoňovice. Prodej bude proveden obálkovou metodou s nejnižším
podáním 990 tis. Kč a s termínem předložení nabídek do 19.10.2020.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 5/4-20 bylo schváleno.
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d) pravidla pro prodej stavebních pozemků
Pravidla prodeje byla již projednávána. Členové ZO obdrželi návrh předem v materiálech.
Byly poupraveny jen malé drobnosti v pravidlech.
Starosta předložil tabulku odhadu nákladů, které vycházejí z tabulky prací a z reálů
předchozího prodeje na Klůčku.
V lokalitě Pod Polskem by měly inženýrské sítě stát cca 4.700 tis.Kč a kdybychom chtěli
zálohu 50 %, tak bychom měli cca 2.783 tis.Kč.
V lokalitě Na Vyhlídce vychází náklady na inž. sítě na cca 4.453.940 Kč a při 50 % záloze
bychom měli 2.326.440 Kč na zahájení prací. Tímto způsobem by se dalo financovat
zasíťování pozemků.
Ve smluvní dokumentaci vznikl návrh na smlouvu o smlouvě budoucí kupní, kde bude kupní
cena rozdělena na dvě části – první část kupní ceny bude uhrazena na účet obce při podpisu
smlouvy o smlouvě budoucí a druhá část by potom měla být uhrazena přes advokátní
úschovu - podmínka banky. Vše bude ještě projednáno s právníkem.
Starosta navrhuje, že by se prodej vyhlásil 01.10.2020 a byly přijímány žádosti zájemců.
Veškeré informace budou zveřejněny.
Rozprava:
Mgr. D. Kostelecká – do kdy se budou přijímat žádosti? Je stanoven termín?
starosta - 14 dní, tj. do 16.10.2020 do 14hodin. Případně se dá vypsat 2. kolo. Poté žádosti
posoudí komise, která může být stanovena dnes.
K tomuto bodu nejsou připomínky ani dotazy.
Ing. M. Švrčina – na radě jsme předběžně určili Ing. Kosteleckého, V. Provazníka a P. Noska za radu obce a další 2 členové (pokud bude komise 5členná) můžou být ze zastupitelstva –
nebo může být 7členná. Měla by zde být podmínka, že žadatelé nebudou v příbuzenském
stavu se členy komise.
starosta – i dodatečně bude možné sdělit zájem o členství v komisi, je ještě dost času.
Mgr. D. Kostelecká – při předpokladu že žadatelé složí zálohu při podpisu smlouvy – po
16.10. – začne se už letos něco dělat?
starosta – letos by se mělo vypsat výběrové řízení na dodavatele inž. sítí a na jaře zahájit
stavbu.
K tomuto bodu nejsou další připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje pravidla pro prodej pozemků ve vlastnictví obce Malé
Svatoňovice v lokalitě Na Vyhlídce a Pod Polskem s termínem zveřejnění od 01.10.2020.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6/4-20 bylo schváleno.
e) rozdělení p.p.č. 589 v k.ú. Odolov
Jde o pozemek o výměře 7 417 m2, který se nachází po levé straně při příjezdu do Odolova.
Obec obdržela žádost o odkoupení pozemku na výstavbu roubenky v léto loklaitě.
V územním plánu je tato parcela k zastavění a vlastníkem je obec Malé Svatoňovice. Starosta
navrhuje rozdělit tento pozemek na 3 parcely. Na dalším zasedání zastupitelstva by byla
stanovena pravidla na prodej pozemků a prodejní cena. Tyto pozemky by obec nesíťovala,
každý stavebník by si toto zajistil sám.
K tomuto bodu nejsou další připomínky ani dotazy.
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Návrh na usnesení: ZO schvaluje záměr obce rozdělit p.p.č. 589 k.ú. Odolov o celkové
výměře 7 417m2 na tři samostatné pozemky a ukládá starostovi obce připravit pravidla pro
prodej těchto pozemků na nejbližší zasedání zastupitelstva obce.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 7/4-20 bylo schváleno.
6. Různé
a) hospodaření obce k 31.08.2020
předkládá R. Špeldová
Celkem příjmy jsou ve výši 89 % a výdaje jsou ve výši 56 %.
Příjem z hlediska daní, který je pro nás hlavní příjem, zatím odpovídá našemu rozpočtu.
K tomuto bodu nejsou připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí hospodaření obce k 31.08.2020.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 8/4-20 bylo schváleno.
b) návrh dodatku VPS – městská policie
předkládá starosta obce
V dodatku se jedná o změny v sazbách veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Malé Svatoňovice
a městem Trutnov, která se týká městské policie. Mění se hodinová sazba z 296 Kč na 311 Kč
a částka za 1 km z 9 Kč na 9,50 Kč. Tyto změny byly schváleny Zastupitelstvem města
Trutnova.
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje dodatek veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu úkolů
dle ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů mezi obcí
a městem Trutnov.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 9/4-20 bylo schváleno.
c) změna závazných ukazatelů PO BS
předkládá R. Špeldová
c1) K 01.06.2020 byla Bytové správě Malé Svatoňovice předaná zrekonstruovaná nemovitost
čp. 75, kde došlo k převodu technického zhodnocení nemovitosti do majetku BS a na základě
toho BS žádá o navýšení neinvestičního finančního příspěvku na rok 2020 o částku 60.594 Kč
z důvodu zvýšení odpisového plánu.
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy.
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Návrh na usnesení: ZO stanoví jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020 příspěvkové
organizaci Bytová správa Malé Svatoňovice navýšení neinvestičního finančního příspěvku
na rok 2020 na krytí odpisů příspěvkové organizaci Bytová správa Malé Svatoňovice o částku
60.594 Kč na celkovou výši 183.582 Kč z důvodu zvýšení odpisového plánu BS v návaznosti
na převod technického zhodnocení bytového domu čp. 75 do majetku Bytové správy Malé
Svatoňovice k 1. 6. 2020.
Úhrada zvýšeného příspěvku příspěvkové organizaci bude provedena ve výši 30.297 Kč
v termínu do 30. září 2020 a ve výši 61.044 Kč do 15. října 2020.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 10/4-20 bylo schváleno.
c2) Z důvodu zvýšení odpisového plánu BS v návaznosti na převod technického zhodnocení
bytového domu čp. 75 do majetku BS k 01.06.2020 BS žádá o navýšení odvodu z odpisů
na rok 2020 o částku 60.594 Kč.
Návrh na usnesení: ZO stanoví jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020 příspěvkové
organizaci Bytová správa Malé Svatoňovice navýšení odvodu z odpisů na rok 2020 o částku
60.594 Kč na celkovou výši 183.582 Kč z důvodu zvýšení odpisového plánu BS v návaznosti
na převod technického zhodnocení bytového domu čp. 75 do majetku Bytové správy Malé
Svatoňovice k 01.06.2020.
Úhrada zvýšeného odvodu příspěvkovou organizací bude provedena ve výši 61.044 Kč
v termínu do 30. září 2020 a ve výši 61.044 do 25. prosince 2020.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 11/4-20 bylo schváleno.
d) zrušení organizačních složek obce
předkládá starosta obce
Rada obce schválila nový organizační řád obecního úřadu, kde byly také stanoveny nové
odbory – odbor správní, odbor správy majetku a odbor kultury.
Organizační složky obce Muzeum bratří Čapků a Místní knihovnu budou zrušeny, protože
budou nyní součástí obecního úřadu – odboru kultury.
K tomuto bodu nejsou připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO ruší v návaznosti na usnesení Rady obce č. 2/8-20 ze dne 07.09.2020,
o zřízení odboru kultury obecního úřadu k datu 30.09.2020, organizační složku obce Muzeum
bratří Čapků a organizační složku Místní knihovna. Muzeum bratří Čapků a Místní knihovna
se s účinností od 01.10. 2020 stávají součástí obecního úřadu.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 12/4-20 bylo schváleno.
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e) příjem dotací
předkládá starosta obce
e1) Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na rekonstrukci objektu Mateřské
školy Malé Svatoňovice.
Dotace od Ministerstva financí ČR činí 4.900 tis. Kč – již byla poslána první žádost
o proplacení faktury. Budeme se snažit dotaci co nejdříve vyčerpat – práce na rekonstrukci
probíhají.
ZO by mělo na dnešním zasedání přijmout usnesení ohledně příjmu této dotace.
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje příjem dotace od Ministerstva financí ČR v rámci programu
č. 29822 na akci Obec Malé Svatoňovice – rekonstrukce objektu MŠ Malé Svatoňovice ve výši
4.900.000 Kč a pověřuje starostu obce podpisem smluvní dokumentace.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 13/4-20 bylo schváleno.
e2) Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR
na akci Dostavba kanalizace v obci Malé Svatoňovice. Akce byla rozdělena na 3 etapy.
Výše dotace činí max. 9.697.795,42 Kč. Na tuto akci máme ještě podanou žádost o dotaci na
Královéhradeckém kraji, zatím nevíme výsledek.
Pro letošek je kanalizace hotová a bude se pokračovat v příštím roce.
Mgr. D. Kostelecká – celková výše dotace je na všechny 3 etapy?
starosta – ano, Stodoly, Pod Klůčkem a Pod Polytexem.
K tomuto bodu nejsou další připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje příjem dotace od Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci výzvy č. NPŽP 4/2019 na akci Dostavba kanalizace v obci Malé Svatoňovice ve výši
9.697.795,42 Kč a pověřuje starostu obce podpisem smluvní dokumentace.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 14/4-20 bylo schváleno.
e3) Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt Dětská a workoutová hřiště v Malých
Svatoňovicích – poskytnutá dotace je ve výši 541.249 Kč. Celková částka na tuto akci by měla
činit 773.213 Kč. Tento projekt se týká hřiště mezi domy v Holubákách, doplnění hřiště u
Paneláků a dětského hřiště v areálu koupaliště. Starosta obce podrobně popsal vybavení
jednotlivých hřišť. Realizace projektu bude na jaře roku 2021.
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje příjem dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci
programu č. 11782 na akci Dětská a workoutová hřiště v Malých Svatoňovicích ve výši
541.249 Kč a pověřuje starostu obce podpisem smluvní dokumentace.
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Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 15/4-20 bylo schváleno.
f) nákup přední radlice
předkládá starosta obce
O této variantě (šípová radlice) jsme již uvažovali před několika lety, chtěli bychom, aby na
novém traktoru byla nová radlice. Stará již byla prodána – nebyla šípová. Traktor by v tomto
případě mohl pluhovat a zároveň sypat – to je hlavním cílem. Nový traktorista má zájem a
chtěl by s touto radlicí jezdit. Jednalo by se o čelní odpruženou šípovou radlici ozn. T201/V2
za 85 tis. Kč bez DPH, kterou koupíme u firmy Agrotip Široký. Všechny poptané radlice
jsou přibližně ve stejné cenové relaci.
K tomuto bodu nejsou připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje nákup čelní odpružené šípové radlice ozn. T201/V2
v hodnotě 85.000 Kč bez DPH.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 16/4-20 bylo schváleno.
g) výběr dodavatele – Dětská a workoutová hřiště
předkládá starosta obce
Dnes, 21.09.2020, proběhalo otvírání obálek ohledně zhotovitele, byl vyhotoven protokol
o otevírání obálek – přítomni byli Jitka Goldmannová, Ing. Karel Turek a Vladimír Provazník.
V termínu pro zasílání nabídek byly doručeny dvě nabídky – od firmy Bonita Group Service
v hodnotě 651.200 Kč bez DPH a od firmy TEWIKO systems za 636.100 Kč bez DPH. Nabídka
firmy TEWICO systems je levnější, i předchozí hřiště v obci dělala tato firma a nebyl žádný
problém. Cena vč. DPH činí 769.681 Kč. Obec obdržela na tento projekt dotaci.
Rozprava:
Mrg. D. Kostelecká – v nabídce je pouze cena prvků, nebo i práce?
starosta – je to včetně instalace, povrchy hřišť budou travnaté, příp. štěpky – bude řešit
obec.
Mgr. D. Kostelecká – doplatek obce bude činit cca 200 tis. Kč?
starosta – ano – dotace je ve výši 70 %.
K tomuto bodu nejsou další připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje na základě výsledků výběrového řízení, dodavatele
na realizaci akce Dětská a workoutová hřiště v Malých Svatoňovicích, společnost TEWIKO
systems s.r.o. s nabídkovou cenou ve výši 769.681 Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy o dílo.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 17/4-20 bylo schváleno.
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h) Nákup adventních hrnků
předkládá starosta obce
Chtěli bychom na Advent u Studánky, který snad letos bude, pořídit hrnky na teplé nápoje
s obrázkem vztahujícím se k této akci. Jednalo by se o 1 500 ks hrnků a 150 krabiček v ceně
50 – 60 Kč za kus. Celková cena za 1500 hrnků vč. krabiček činí 90 tis. Kč vč. DPH, které budu
ve zboží, ale předpokládáme, že se prodají – budou na třeba na dva až tři Adventy - nebude
zde uveden rok. Hrnky budou bílé barvy a černým obrázkem betléma s kostelem a nápisem
Advent u Studánky, vyrobené v chráněné dílně.
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje nákup adventních hrnků v hodnotě 90.024 Kč vč. DPH
určených k následnému prodeji.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 18/4-20 bylo schváleno.
i) informace z obce
starosta obce předložil informace s fotodokumentací k akcím:
- místní komunikace v Petrovicích „V rokli“ – rekonstrukce je dokončená;
- dostavba kanalizace – je dokončen a zkolaudován 1. úsek kanalizace od obce až za
hasičskou zbrojnici. V lokalitě Pod Klůčkem je kanalizace také dokončená – jednotlivé objekty
se postupně napojují – bude se žádat o kolaudaci;
- rekonstrukce hasičské zbrojnice - dokončena;
- rekonstrukce MŠ - probíhá (fasáda – obrázky z Dášeňky, střecha, vytápění-úprava kotelny) –
dokončení do konce října;
- rekonstrukce BD čp. 74 (MATEX HK) - probíhá;
- rozhledna Žaltman – 22.09.2020 kolaudační řízení, 24.09.2020 slavnostní otevření. Štítky na
schody budou zhotoveny v průběhu října – připravují se texty.
Mgr. P. Nosek – kdy bude dokončená rekonstrukce MŠ?
starosta – měla by být dokončena do konce října 2020.
Mgr. I. Václavková – je špatný výhled při výjezdu ze Zahradní ulice, vzrostlé keře brání
výhledu.
starosta – zvážíme možnost keře odstranit, musí se v těchto místech jet pomalu a zastavit.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí informace o dění v obci.
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 19/4-20 bylo schváleno.
7. Rozpočtové opatření č. 5/2020
předložila R. Špeldová
V příjmové části rozpočtu je promítnuta dotace MF ČR ve výši 1.886.250 Kč jako
kompenzační bonus ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů v souvislosti
s kononavirovou krizí. Dále je v příjmové i výdajové části rozpočtu promítnuta dotace MF ČR
ke krytí výdajů s financováním voleb do ÚSC (krajů) a do Senátu ČR v 10/2020 ve výši
47.000 Kč V příjmové i výdajové části rozpočtu je dále promítnuta dotace z MŠMT ČR
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na financování Šablon v ZŠ Malé Svatoňovice ve výši 268.486 Kč. V příjmové i výdajové části
rozpočtu je dále promítnuta dotace MPSV ČR na podporu osoby cílových skupin v MBČ
ve výši 456 633,84 Kč. V příjmové i výdajové části rozpočtu je promítnuto navýšení v oblasti
bytového hospodářství o 60.594 Kč z důvodu změny odpisového plánu Bytové správy.
V příjmové i výdajové části rozpočtu je dále promítnuta dotace Úřadu práce na 3 osoby
na VPP, na které byla uzavřena smlouva od 01.09.2020 ve výši 135 tis. Kč. V příjmové části
rozpočtu je dále promítnuta dotace MF ČR na investiční akci "Rekonstrukce objektu MŠ
čp. 259" ve výši 4.900 tis. Kč. V příjmové části rozpočtu je dále promítnuta dotace ze SFŽP ČR
na krytí výdajů ve výši 363 tis. Kč v souvislosti s nákupem nosiče kontejnerů v roce 2019.
Ve výdajové části rozpočtu dochází k navýšení výdajů v oblasti komunikací o 100 tis.
na opravy komunikací a o částku 100 tis. na nákup sněhové radlice. V oblasti kanalizací
dochází ke snížení výdajů o 1 mil. Kč z důvodu snížení předpokládaného čerpání v této
oblasti. V oblasti předškolního vzdělávání dochází k navýšení výdajů o 6.270 tis. Kč z důvodu
zahrnutí rekonstrukce objektu MŠ čp. 259 do realizace. V oblasti primárního vzdělávání
dochází k navýšení výdajů o 60 tis. Kč z důvodu zpracování podkladů k realizaci investiční
akce v roce 2021. V oblasti zájmové činnosti dochází k navýšení výdajů o 225 tis. Kč z důvodu
dokončení rozhledny Žaltman. V oblasti bytového hospodářství dochází k navýšení o 1 mil. Kč
z důvodu nákladů na projektové práce na inženýrské sítě v lokalitě Na Vyhlídce
a Pod Paneláky.
V oblasti místního hospodářství dochází k navýšení výdajů o 100 tis. Kč z důvodu nákladů
na vybavení technického zázemí a o 108 tis. Kč na úpravy škvárového hřiště u koupaliště.
V oblasti místního hospodářství dochází k navýšení výdajů o 212 tis. Kč z důvodu nákupu
garáže včetně pozemku u Berkamtu včetně poplatku za vklad do katastru. V oblasti
krizového řízení dochází k navýšení výdajů o 10 tis. Kč v souvislosti s koronavirovou krizí.
V oblasti požární ochrany dochází k navýšení výdajů o 200 tis. Kč z důvodu dovybavení
hasičské zbrojnice. V oblasti veřejné správy dochází k navýšení výdajů o 200 tis. Kč z důvodu
navýšení výdajů na opravy podlah na obecním úřadu a dokoupení vybavení kanceláří.
V oblasti financování dochází k vyššímu čerpání zůstatku z předchozích let o částku
484.783,36 Kč.
V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů dochází k navýšení příjmové části rozpočtu o 8.116.963,84 Kč, navýšení výdajové
části rozpočtu o 8.576.747,20 Kč a k navýšení financování o 45.783,36 Kč
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2020. Rozpočtovým opatřením
dojde v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, k navýšení příjmové části rozpočtu o 8.116.963,84 Kč, navýšení výdajové
části rozpočtu o 8.576.747,20 Kč a k navýšení financování o 459.783,36 Kč
Hlasováno o návrhu: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 20/4-20 bylo schváleno.
8. Diskuse a závěr:
Ing. K. Turek – poděkoval členům zastupitelstva za dárek k odchodu do důchodu.
M. Mojko – obec nám prodala zahradu pod čp. 130 – na tomto pozemku je stále vedená
služebnost-kanalizace. Kanalizace by se měla nově vyměřit a pak podle toho udělat
služebnost podle skutečnosti.
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starosta – ano, zatím to ale nově zaměřeno není, proto bylo třeba služebnost nějakým
způsobem zakreslit. Potom, až bude jasné, jakým způsobem bude provedeno napojení
kanalizace, bude možné to změnit. Potom se vkladem do katastru se vymezí nově právo
služebnosti a bude změněno podle skutečnosti.
M. Mojko – chtěl by vědět, proč dostal vynadáno za stěhování z čp. 129. Jsou pravidla pro
všechny stejná?
starosta – metr je vždy na všechny stejný. Stěhování neproběhlo do konce srpna, jak bylo
ústně dohodnuto.
M. Mojko – mé zdravotní problémy zpozdily vystěhování z bytu a bylo nám pak vyčítáno, že
brzdíme prodej.
starosta – byt nebylo možné nafotit a nabídnout k prodeji podle původního plánu. Vy jste se
měli vystěhovat původně do konce června a lhůta vám byla prodloužena do konce srpna a
k tomu nedošlo. Byla před tím ještě podána výpověď z bytu, i když jsme měli za to, že jsme
dohodnuti. Výpověď dostal i
a podle výpovědi byla lhůta k vystěhování sice do
konce září, ale vadilo mě, že naše původní dohoda neplatí.
M. Mojko – byly zde okolnosti, které jsme nepředpokládali – zdravotní problémy.
Platí pravidla pro všechny?
starosta – ano platí.
se zatím vystěhovat neměl. Vy jste slíbili, že se vystěhujete do
konce srpna – měli jste tedy požádat o další prodloužení lhůty a obec by to měla schválit.
M. Pelcová – požádala Mgr. D. Kosteleckou a Mgr. I. Václavkovou o upozornění dětí na
nepořádek a chování u trampolíny na hřišti pod paneláky.
K tomu diskutovali starosta obce, Mgr. D. Kostelecká a Mgr. I. Václavková – pokusí se tento
problém řešit, ale je to velmi složité. Chodí tam i děti z okolních obcí
Dále členové zastupitelstva diskutovali o řešení situace spojené s pandemií v ZŠ, o distanční
výuce, o přístupu žáků k této výuce a o výuce žáků na 1. stupni.
Jednání bylo ukončeno v 19:40 hodin.
Zápis byl vyhotoven a podepsán dne: 01.10.2020
Zapsala: J. Goldmannová

Vladimír Provazník v. r.
starosta obce

Ing. Jakub Kostelecký v. r. Ivana Vosyková 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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