Obec Malé Svatoňovice

Zápis
ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Malé Svatoňovice konaného 20.09.2021
v Malých Svatoňovicích
Přítomni:
Vladimír Provazník, Ing. Marek Švrčina, Michaela Pelcová, Stanislav Beneš, Kamil David,
Pavlína Brejtrová, Ing. Jakub Kostelecký, Josef Vokrouhlík, Martin Hájek, Mgr. David Orsák,
Mgr. Dagmar Kostelecká, Ivana Vosyková, Mgr. Pavel Nosek, Bc. Marcela Geregová,
Mgr. Ivana Václavková – 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. 1244/2021 – p.p.č. 589/3 Odolov
b) Kupní smlouva č. 1237/2021 – p.p.č. 593 Odolov
5. Různé
a) hospodaření obce k 31.08.2021
b) dodatek č. 1 SOD - Stako
c) čerpání fondu financování VaK
d) dodatek č. 5 SOD – Matex HK
e) CN – opravy MK Malé Svatoňovice
f) CN – oprava MK Odolov - Hlaváčkovi
g) CN – oprava MK Odolov - Březinovi
h) obecní zahrada Strážovice
i) rekonstrukce BD č.p. 76
j) nový název ulice Na Klůčku
k) výroční zpráva ZŠ za rok 2020/2021
l) odpadová vyhláška (strategie)
m) příprava změny č. 3 ÚP
n) bytový dům Maratonstav
o) informace z obce
6. Rozpočtové opatření č. 7/2021
7. Diskuse a závěr
1. Zahájení, návrh členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Jednání zahájil starosta obce v 18.00 hodin. Přítomno je 14 členů ZO – K.David se dostaví
později. Starosta přivítal přítomné a předložil návrh programu jednání. K navrženému
programu nejsou připomínky.
Hlasováno o programu: pro: 14, 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:
Michaela Pelcová, Pavlína Brejtrová.
Hlasováno o návrhu: pro: 14, 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.

21.06.2021 a seznámil

3. Zpráva o práci rady obce
předkládá starosta obce
Od posl. zasedání ZO konaného dne 21.06.2021 se sešla rada obce na dvou zasedáních.
Starosta předložil usnesení ze zasedání rady obce č. 8/2021, 9/2021.
Zprávu o práci RO obdrželi členové ZO předem v materiálech.
Mgr. D. Orsák – bude se ještě pokračovat s výpomocí obcím postiženým tornádem?
starosta – ano, chtěli bychom ještě připravit další výpravu, která by tam jela- buď opět do
obce Hrušky, nebo do jiné postižené obce. Stále je třeba dobrovolníků, kteří pomáhají. Dále
starosta obce informoval o průběhu a organizaci pomoci, kterou již hasiči z Malých
Svatoňovic v postižených oblastech poskytli - odklízení trosek domů a opravy střech na
domech, zdění a další práce.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zprávu o práci rady obce.
Hlasováno o návrhu: pro: 14
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 1/3-21 bylo schváleno.
4. Majetkové záležitosti
předkládá starosta obce
a) Kupní smlouva č. 1244 – p.p.č. 589/3 Odolov
Toto se týká posledního pozemku, který máme v Odolově k dispozici – p.p.č. 589/3, o který
mají zájem
. Byla připravena kupní smlouva č. 1244, ve
které jsou zaneseny veškeré podmínky, tak jako u předchozí smlouvy. Pozemek má výměru
2 472 m2, cena činí 1.236.000 Kč – opět by bylo řešeno advokátní úschovou (jako
v předchozích dvou případech). Zároveň tedy byla připravena smlouva o advokátní úschově
finančních prostředků a listin. Co se týká sítí – projekt na vodovod se připravuje a co se týká
ČEZu, projekt je již zpracovaný.
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje kupní smlouvu č. 1244/2021 mezi obcí a
na prodej p.p.č. 589/3 k.ú. Odolov o výměře 2.472 m2 určené k výstavbě
rodinného domu a schvaluje podpis smlouvy o advokátní úschově finančních prostředků a
listin.
Hlasováno o návrhu: pro: 14
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2/3-21 bylo schváleno.
b) Kupní smlouva č. 1237/2021 – p.p.č. 593 Odolov
Jde o parcelu v k.ú. Odolov na předělu parcely
– stráň
s náletovými dřevinami. Cena je stanovena stejně, jako při prodeji části sadu na druhé straně
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– 90 Kč/m2. Při velikosti 185 m2 vychází cena za pozemek 16.650 Kč, návrh na vklad bude
hradit obec.
Mgr. D. Orsák – že hradí návrh na vklad do KN obec je standard?
starosta – je to různé, ponechali jsme toto stejné jako při prodeji podobné parcely
v Odolově.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje kupní smlouvu č. 1237/2021 mezi obcí a
na prodej p.p.č. 593 v k.ú. Odolov o výměře 185 m2.
Hlasováno o návrhu: pro: 14
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 3/3-21 bylo schváleno.
5. Různé
a) hospodaření obce k 31.08.2021
předkládá R. Špeldová
Hospodaření k 31.08.2021 - příjmy jsou plněny na 76 % vůči schválenému rozpočtu a výdaje
jsou ve výši 53 % ke schválenému rozpočtu. Investiční akce jsou rozjeté a plynule probíhají
bez podstatných změn.
Bc. M. Geregová – co je to položka příjmy z poskytnutých služeb - pojistné náhrady ve výši
4.774.108 Kč?
Ing. Turek – v této částce jsou shrnuty běžné příjmy a kapitálové příjmy.
R. Špeldová – jsou zde shrnuty příjmy z prodeje pozemků ve výši 3 mil. Kč a příjmy
z ostatních nemovitých věcí jsou ve výší 1.700.000 Kč.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí hospodaření obce k 31.08.2021.
Hlasováno o návrhu: pro: 14
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 4/3-21 bylo schváleno.
b) dodatek č. 1 SOD - Stako
předkládá starosta obce
Toto se týká přeložky dešťové kanalizace v Hornické ulici. Realizace akce proběhla, vznikly
zde nějaké vícepráce. Zároveň bude upraven i povrch komunikace. Došlo zde proto
k vícepracím z důvodu hutnění výkopů, aby již bylo možné upravit povrch pro položení
asfaltu – více práce jsou ve výši 119.493,66 Kč. Vznikl návrh dodatku č. 1 k SOD, ve kterém
jsou uvedeny původní částky a částky s navýšením.
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10/21/S uzavřené
mezi obcí a spol. Stako Červený Kostelec s.r.o. na realizaci stavby „Přeložka dešťové
kanalizace v ulici Hornická“. Dodatkem dojde k vypořádání méněprací a víceprací na stavbě.
Hlasováno o návrhu: pro: 14
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 5/3-21 bylo schváleno.
3

Obec Malé Svatoňovice
c) čerpání fondu financování VaK
předkládá starosta obce
Tento bod navazuje na bod předchozí. Z důvodu schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je
třeba schválit navýšení čerpání fondu financování VaK.
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje čerpání fondu financování a obnovy vodovodů a kanalizací
ve výši 200.000 Kč na opravu dešťové kanalizace v ul. Hornická v návaznosti na schválený
statut fondu financování a obnovy vodovodů a kanalizací obce.
Hlasováno o návrhu: pro: 14
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6/3-21 bylo schváleno.
Na zasedání se dostavil K. David – celkem přítomno 15 členů zastupitelstva obce.
d) dodatek č. 5 SOD – Matex HK
předkládá starosta obce
Týká se to stavebních úprav objektů čp. 48 a 74. Starosta předložil jednotlivé změnové listy,
které budou součástí dodatku. Dodatek č. 5 navyšuje celkovou částku díla o 63.645,21 Kč. Je
to poslední dodatek, který vzniká, protože stavba je ukončená k 15.09.2021 – probíhá
přejímací řízení, řeší se vady a nedostatky.
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi obcí
a spol. MATEX HK s.r.o. na provedení díla „Stavební úpravy objektů č.p. 48 a 74 Malé
Svatoňovice – sociální bydlení“. Tímto dodatkem dochází, po započtení méněprací a
víceprací, ke zvýšení celkové hodnoty díla o 63.645,21 Kč vč. DPH.
Hlasováno o návrhu: pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 7/3-21 bylo schváleno.
e) CN – opravy MK Malé Svatoňovice
předkládá starosta obce
Úseky komunikací v obci - oprava MK v ul. Hornická po opravě dešťové kanalizace, oprava
v ul. Hornická – z druhé strany (kolem Nývltových a Mužákových), oprava MK u hasičské
zbrojnice (po výkopu kanalizace). Oprava byla poptána u spol. Repare Trutnov a Stako, které
je ale dražší. Uvedené tři úseky vycházejí v nabídce Repare Trutnov na 471.360 Kč.
Mgr. P. Nosek – jak se bude postupovat s opravou ve Stodolách po výkopech pro kanalizaci?
starosta – letos bychom to nechali zatím zaštěrkované a příští rok bychom to vyasfaltovali.
V některých částech není skoro žádné podloží. Je třeba udělat kompletně celé nové asfalty.
Necháme to nacenit a budeme s tím počítat v rozpočtu na příští rok.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje cenovou nabídku spol. Repare Trutnov s.r.o. na opravu
místních komunikací – zřízení asfaltového krytu v obci Malé Svatoňovice v hodnotě
471.360,00 Kč bez DPH.
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Hlasováno o návrhu: pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 8/3-21 bylo schváleno.
f) CN – oprava MK Odolov - Hlaváčkovi
předkládá starosta obce
Dále máme ještě cenové nabídky na opravy komunikací v Odolově. Již v minulosti byly řešeny
tyto úseky a je třeba skutečně je dodělat.
Jedná se o propojku mezi hlavní komunikací a Cestou osvobození a kolem Hlaváčkových
k lesu – zde je třeba zhutnit podloží.
Cenová nabídka u Hlaváčků vychází vč. DPH 396.437,14 Kč – 397 m2.
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje cenovou nabídku spol. Repare Trutnov s.r.o. na opravu
místní komunikace v Odolově s označením 52c-7 a c-8 v hodnotě 327.634,00 Kč bez DPH.
Hlasováno o návrhu: pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 9/3-21 bylo schváleno.
g) CN – oprava MK Odolov - Březinovi
předkládá starosta obce
Na tento úsek je cenová nabídka ve výši 427.364,26 Kč vč. DPH – 523,8 m2 do asfaltu.
Realizace bude koncem listopadu.
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje cenovou nabídku spol. Repare Trutnov s.r.o. na opravu
místní komunikace v Odolově s označením 52c-9 v hodnotě 353.193,60 Kč bez DPH.
Hlasováno o návrhu: pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 10/3-21 bylo schváleno.
h) obecní zahrada Strážkovice
předkládá starosta obce
Na tento projekt, který bychom mohli realizovat, je 100 % dotace. Jednalo by se o pozemek
bývalé skládky ve Strážkovicích, která byla zrekultivována. Je zde návrh vysadit na pozemku
ovocné stromy (švestky), aby vznikla ovocná zahrada. Tato akce by byla do výše 250.000 Kč,
firma, která by toto realizovala, by zajistila vše i následnou péči. Pozemek by tak byl využitý.
Mgr. D. Orsák – co na to říkají místní obyvatelé, osadní výbor?
starosta – osadní výbor nepracuje, ale občané budou určitě rádi, že bude pozemek upraven.
Bylo to již dříve projednáváno na besedách se spoluobčany. Nenavrhovali jiné využití a jistě
nebudou proti.
Dále členové zastupitelstva diskutovali a dalších možnostech využití uvedeného pozemku.
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Návrh na usnesení: ZO schvaluje realizaci projektu „Obecní ovocná zahrada Strážkovice“ v
rámci dotační výzvy č. 4/2021 Národního programu Státního fondu životního prostředí ČR.
Hlasováno o návrhu: pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 11/3-21 bylo schváleno.
i) rekonstrukce BD č.p. 76
předkládá starosta obce
Proběhlo výběrové řízení na dodavatelskou firmu pro tuto akci, protože jsme měli podanou
žádost o dotaci na Ministerstvu financí. Dotaci jsme však nezískali.
Přišly dvě nabídky – od firmy HAASE (dělali dům č.p. 75) a od firmy MATEX HK (dělali dům
č.p. 74). Výhodnější je nabídka od firmy MATEX HK.
Nyní se nabízí možnost, buď do toho jít za předpokladu, že bychom získali nějakou dotaci,
nebo rekonstrukci nerealizovat vůbec. V současné době je možné usilovat o dotaci ze
Státního fondu podpory investic ČR – vychází asi 50 %. Při ceně 10 mil. Kč za rekonstrukci by
to bylo 5 mil. Kč z dotace a 5 mil. Kč z rozpočtu. Bylo by dobré dokončit celou lokalitu,
neopravený dům čp. 76 nevypadá hezky. Obec navštívila paní ministryně Dostálová, která se
byla podívat na objekty sociálního bydlení.
Mgr. D. Orsák – kolik % byla dotace na již zrekonstruované objekty?
starosta – dotace byla 90 %. Ale i u MF bude 70 %, podpora se snižuje. Je otázkou, zda do to
jít. U sociálního bydlení to pak vychází méně - celý projekt vychází na 20 mi. Kč a dostali jsme
13 mi. Kč, takže 7 mil. Kč jsme dali se svého rozpočtu, což vychází na každý objekt 3,5 mil. Kč
z rozpočtu.
Ing. M. Švrčina – v radě jsme se shodli, že bychom měli i třetí objekt zrekonstruovat i když
dotace budou nižší.
starosta – nyní jde o to, zda schválíme podání žádosti o dotaci, neznámých je ještě hodně,
nevíme, jestli na dotaci vůbec dosáhneme. Nyní je to jediná varianta, ze které se dá čerpat.
Mgr. D. Orsák – jestliže do toho půjdeme, budeme na to mít?
Ing. Turek – rozpočet na příští rok ještě není, určitě v něm bude určitá částka, která se bude
čerpat na investice, ale musíme se dohodnout na které.
starosta – pokud podáme žádost, budeme koncem roku vědět, jestli ji získáme a v jaké výši
nebo ne a podle toho pak budeme řešit rozpočet. Může se mezitím objevit ještě nějaká jiná
možnost, čerpání dotace z jiného fondu. Dále to budeme prověřovat a uvidíme na konci
roku. Bylo by dobré o dotaci požádat.
K tomuto bodu nejsou další dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu
Státního fondu podpory investic ČR v rámci výzvy Výstavba pro obce 2021 – 1/112/2019.
Hlasováno o návrhu: pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 12/3-21 bylo schváleno.
j) nový název ulice Na Klůčku
předkládá starosta obce
Rada obce jednala o tom, že by bylo vhodné vytvořit tuto ulici dřív, než budou stát v lokalitě
„Na Vyhlídce“ rodinné domy. Návrh je – ulice Na Klůčku.
6

Obec Malé Svatoňovice
K tomuto bodu nejsou připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje nový název ulice Na Klůčku a to na p.p.č. 166/11 a 166/13
v k.ú. Malé Svatoňovice.
Hlasováno o návrhu: pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 13/3-21 bylo schváleno.
k) výroční zpráva ZŠ za rok 2020/2021
předkládá Mgr. D. Kostelecká
Výroční zprávu obdrželi členové ZO v materiálech. Jde o zhodnocení loňského roku, kdy se
učilo distančně i prezenčně. Již na červnovém zasedání zastupitelstva byla shrnuta činnost
základní školy.
Během prázdnin se ukončil projekt učebna informatiky, cizích jazyků a přírodovědná učebna.
Upravovalo se tedy prostřední patro základní školy (3 učebny, chodba a schodiště,
bezbariérový přístup – schodolez a toaleta).
Dalším projektem je přírodní zahrada – pod budovou 2. stupně ZŠ. Upravuje se terén, který
se znovu oseje a vysadí se zde keře. Bude zde pergola – venkovní učebna, sluneční hodiny,
meteorologická stanice, ohniště, vyvýšené záhony, lavičky na sezení. Projekt byl realizován
přes MAS Království - Jestřebí hory. Celý projekt byl ve výši cca necelé 3 mil. Kč – z toho 95 %
dotace.
Mgr. D. Orsák – nabídka kroužků, které škola má není velká, a jejich struktura je převážně
humanitní. Je to kvůli covidu?
Mgr. D. Kostelecká – ano, jinak máme velkou škálu kroužků a mrzí nás, že je nemůžeme
rozjet, protože jsme měli tělesnou výchovu, výtvarné kroužky, keramický, zdravotní,
přírodovědný kroužek, kroužek cizích jazyků – nemáme nyní nikoho, kdo by to vedl.
Fungování kroužků je velice omezené, protože máme stále dodržovat homogenitu kolektivu
a provoz je stále omezen. Bylo by dobré, kdyby členové ZO pomohli najít vhodné vedoucí
některých technických kroužků.
Dále hovořili členové ZO o události ze začátku školní roku, kdy docházelo k obtěžování žáků
neznámým člověkem, i v okolních obcích. Díky informovanosti a osvětě žáci dobře
zareagovali a vše nahlásili a pachatel byl vypátrán.
Mgr. D. Kostelecká - v loňském roce jsme začlenili do prevence i prevenci kyberšikany –
i v této věci pomohli žáci sami vyřešit problém.
K tomuto bodu nejsou další dotazy ani připomínky.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí výroční zprávu o činnosti příspěvkové organizace
Základní Škola Malé Svatoňovice za školní rok 2020/2021 vč. informací o realizovaných
dotačních projektech.
Hlasováno o návrhu: pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 14/3-21 bylo schváleno.
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l) odpadová vyhláška (strategie)
předkládá starosta obce
Vzhledem k vydání nového odpadového zákona bude muset obec změnit odpadovou
vyhlášku, což bude popsáno v připravované strategii odpadového hospodářství, která bude
členům ZO zaslána.
Existují zde 2 varianty, poplatku za odpad –
1. poplatek může být za obecní systém odpadového hospodářství, kdy se dá nastavit částka
na obyvatele podobně, jako máme dosud – fyzická osob přihlášena v obci nebo vlastník
nemovité věci. Výhodou je jednodušší správa poplatku, nevýhodou absence vazby na
skutečnou produkci odpadu a absence vazby zda poplatník v obci skutečně žije nebo v ní je
jen přihlášen.
2. poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – zde se musí hodnotit na
základě hmotnosti (kapacita v litrech – podle nádoby). Výhodou je založení poplatku na
skutečném množství vyprodukovaného odpadu, který byl odložen do sběrných nádob.
Narážíme zde však na to, že máme složení rodinných domů, bytových domů a různé lokality
– Petrovice, Strážkovice Odolov. Všechny systémy nemůžou fungovat stejně. Vše je
v připravované strategii rozpracováno a na dalším zasedání zastupitelstva obce rozhodneme,
kterou cestou půjdeme. Dále strategie řeší živnostníky, kteří dosud, řešeni nejsou – také
vyprodukují odpad, třídí ho kontejnerů, které jsou pouze pro domácnosti. Mezi občany bude
společně se Studánkou rozdán dotazník, týkající se nakládání s odpady v obci, je připravena i
elektronická verze.
K tomuto bodu nejsou připomínky ani dotazy.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí informace o připravované strategii odpadového
hospodářství v obci.
Hlasováno o návrhu: pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 15/3-21 bylo schváleno.
m) příprava změny č. 3 ÚP
předkládá starosta obce
Dále se pokračuje na změně č. 3 ÚP, bylo již projednáno 20 požadavků na MěÚ v Trutnově
na Agentuře ochrany přírody a krajiny a Královéhradeckém kraji. Ještě dále byly doručeny
další 3 žádosti týkající se pozemků, které byly odeslány ke sdělení stanoviska jednotlivými
úřady. Je domluvena schůzka s Ing. Smilnickým z firmy TENET a dále to budeme ve spolupráci
s ním připravovat k projednání na zasedání zastupitelstva. Členové zastupitelstva dostanou
návrh do materiálu a budou se k němu vyjadřovat.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí informaci o přípravě změny č. 3 územního plánu
obce.
Hlasováno o návrhu: pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 16/3-21 bylo schváleno.
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n) bytový dům Maratonstav
předkládá starosta obce
Připravuje se smluvní dokumentace přes advokáty, je to složitější než se předpokládalo.
Starosta obce předložil členům ZO výkresy zasazení do terénu, půdorys stavby. Počítá se
s komunikací okolo čp. 334-337- počítá se s variantou, že by zde byl jednosměrný provoz.
Když se stavba bude realizovat, vlastníkem pozemku by se měl stát Maratonstav. V rámci
stavby by měli vybudovat i infrastrukturu, která bude mít nějakou hodnotu. Tam pak bychom
řešili, jakým způsobem by byl nějaký zápočet – co všechno vystaví firma a co by obec
případně měla řešit jako infrastrukturu. Vše bude připraveno do smluvní dokumentace.
Původní projekt nelze použít, protože normy jsou už úplně jinde, takže objekt by se stavěl již
z něčeho jiného a byl by o patro vyšší – 5 pater s výtahem (20 bytů).
Bc. M. Geregová – takže dům bude stínit stávajícímu domu čp. 334-337 v Hamrech?
starosta – nebude stínit, oslunění vychází dobře, ale nebudou mít výhled do pole, jako
dosud. Nájemníci, kteří tam bydlí od začátku, s tím počítají, protože věděli, že se bude
v tomto místě stavět. Lokalita je určená ke stavbě, měli bychom mít zájem o zkulturnění
tohoto místa.
Mgr. D. Orsák – nikdo určitě nebude zpochybňovat stavbu nového domu, ale měli bychom
zvážit patro navíc.
starosta – musíme si říci, jestli tam takový dům chceme – pokud ne, musíme to
Maratonstavu včas říci. Ceny materiálu a náklady na vše stoupají, může se stát, že se sami
rozhodnou, že akci realizovat nebudou. I to se může stát.
Mgr. D. Orsák – pokud by k výstavbě nedošlo, museli bychom stejně řešit úpravy této
lokality.
Ing. J. Kostelecký – obec nebude mít prostředky na to, aby něco podobného stavěla sama. Je
to na zvážení.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí informace o průběhu jednání se spol. Maratonstav
a.s. ohledně příprav na výstavbu nového bytového domu v ul. Úpická.
Hlasováno o návrhu: pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 17/3-21 bylo schváleno.
o) informace z obce
předložil starosta obce – informace doplnil fotodokumentací.
- objekt sociálního bydlení čp. 48 – probíhají dokončovací práce; u komunikace až
k autobusové zastávce plánujeme vystavět chodník. Je sepsaná smlouva se Správou a
údržbou silnic, pozemek nám bude převeden do vlastnictví.
- výstavba kanalizace v lokalitě Stodoly, dělají se přípojky k jednotlivým domům;
- dětské hřiště na koupališti a mezi domy v lokalitě Holubáky; doplnění prvků na hřišti u
Paneláků – bude se řešit oplocení;
- výstavba infrastruktury na Klůčku;
- informační tabule u rozhledny Žaltman;
- informace o kácení v lesích Jestřebích hor z důvodu napadení kůrovcem – další osázení
smíšené s modřínem;
- terénní práce u ZŠ – přírodní zahrada a sportovní plocha;
- pozvánka na akce v obci: Drakiáda, výstava obrazů Niny Urbanové, výstava okrasného
ptactva, divadelní představení, příprava Adventu u Studánky.
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- připravuje se jednoduchý projekt na opravu komunikace kolem technického zázemí.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí informace o dění v obci.
Hlasováno o návrhu: pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 18/3-21 bylo schváleno.
Diskuse se spoluobčany:
Ing. K. Turek – počítá se u chodníku u komunikace kolem čp. 48. se zábradlím?
starosta – ne, se zábradlím se tam zatím nepočítá, je to prvek, který by podléhal schválení
dopravním inspektorátem a SÚS, asi by to nepovolili. My ho tam nemůžeme svévolně
umístit, není to ani v rámci projektu. V budoucnu lze dodělat, ale teď by trvalo rok i více
získat povolení.
Ing. J. Dvořák - podal informace o proběhlé výstavě Čapkova zahrádka 2021 a její
návštěvnosti. Převážně navštívily výstavu základní a mateřské školy od nás i z okolí, je malá
účast dospělých a stále přemýšlíme o tom, zda dále tuto výstavu dělat.
starosta – je to složité, aktivit je hodně a lidé nechodí na všechny. Každý má svoji oblast,
která ho zajímá. Jinak ohlasy na výstavu jsou kladné, líbila se. Starosta poděkoval za
uskutečnění této akce.
M. Pelcová – za Polytexem, na parkovišti, které je nyní uzavřeno závorou, jsou kontejnery,
u kterých parkují auta a popeláři se k nim nemůžou dostat, aby je vyvezli. Měla by se tam dát
cedule zákaz parkování.
starosta – zařídíme to. Před kontejnery se stát nesmí.
M. Pelcová – mezi čp. 63 a mostkem je propadlý chodník.
starosta – je to na více místech, opravíme to.
6. Rozpočtové opatření č. 7/2021
předložila R. Špeldová
Veškeré investiční akce, které byly na dnešním zasedání schváleny, jsou promítnuty
v rozpočtovém opatření č. 7/2021.
V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250 /2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů dochází: k navýšení příjmové části rozpočtu o 1.283.650,00 Kč, k navýšení výdajové
části rozpočtu o 1.654.500,00 Kč a ke zvýšení potřeby financování o částku 370.850,00 Kč.
Příjmy:
- přijatá účelová dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané dne
8.10.2021 a 9.10.2021 ve výši 31.000 Kč;
- v oblasti místního hospodářství dochází k navýšení o částku 1.252.650 Kč z důvodu prodeje
pozemku p. p. č. 589/3 v k.ú. Odolov, z důvodu prodeje pozemku p. p. č. 593 v k. ú. Odolov;
Výdaje:
- v oblasti silnic dochází k navýšení o částku 500.000 Kč z důvodu opravy místních
komunikací v obci (Malé Svatoňovice a Odolov);
- v oblasti silnic dochází k navýšení o částku 200.000 Kč z důvodu výstavby chodníku v ulici
J. Masaryka, kolem č.p. 48 k autobusové zastávce;
- v oblasti odpadních vod a nakládání s kaly dochází k navýšení o částku 200.000 Kč z důvodu
opravy/přeložky pro dešťovou kanalizaci v ul. Hornická (financováno z fondu VAK);
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- v oblasti využití volného času a mládeže dochází navýšení o částku 100.000 Kč z důvodu
realizace oplocení dětských hřišť v obci;
- v oblasti pohřebnictví dochází k navýšení o částku 270.000 Kč z důvodu vybudování nové
opěrné zdi s oplocením v zadní části místního hřbitova;
- v oblasti místního hospodářství dochází k navýšení o částku 350.000 Kč z důvodu výstavby
nové opěrné zdi ve spodní části parku u náměstí K. Čapka;
- volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - výdaje celkem 34.500 Kč;
Financování:
- čerpání fondu VAK dle smlouvy o dílo včetně dalších dodatků
Návrh na usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021. Rozpočtovým opatřením
dojde v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, k navýšení příjmové části rozpočtu o 1.283.650,00 Kč, k navýšení
výdajové části rozpočtu o 1.654.500,00 Kč a ke zvýšení potřeby financování o částku
370.850,00 Kč.
Hlasováno o návrhu: pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 19/3-21 bylo schváleno.
7. Diskuse a závěr
Jednání bylo ukončeno v 20:30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 11.10.2021 a podepsán dne 13.10.2021.
Zapsala: J. Goldmannová

Vladimír Provazník v. r.
starosta obce

Michaela Pelcová v. r. Pavlína Brejtrová 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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