
Obec Malé Svatoňovice 

 

Z á p i s 

 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Malé Svatoňovice konaného 12.12.2022 

v Malých Svatoňovicích 
 

Přítomni:  
Vladimír Provazník, Ing. Marek Švrčina, Michaela Pelcová, Stanislav Beneš, Kamil David,   
Ing. Jakub Kostelecký, Jan Jiránek, Mgr. Kateřina Vítová, Ivana Vosyková, Mgr. Pavel Nosek, 

Jakub Martínek, Bc. Marcela Geregová, Mgr. Dagmar Kostelecká, Mgr. David Orsák, 

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. Zpráva finančního výboru 

5. Návrh rozpočtu obce na rok 2023 

6. Návrh rozpočtového výhledu na období 2024-2026 

7. Majetkové záležitosti 
a) kupní smlouva č. 1447/2022 –  

b) darovací smlouva č. 1448/2022 –   

c) kupní smlouva č. 1449/2022 –  

d) kupní smlouva č. 1450/2022 –  

e) převod splaškové kanalizace „Pod Polskem“ na VaK MS 

f) převod splaškové kanalizace „Na Vyhlídce“ na VaK MS 

g) převod vodovodu „Pod Polskem“ na VaK MS 

h) převod vodovodu „Na Vyhlídce“ na VaK MS 

8. Různé 

a) hospodaření obce k 30.11.2022 

b) vodné a stočné od 1.1.2023 

c) příkaz starosty k inventarizaci majetku  
d) zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 
e) rozpočty a střednědobé výhledy PO 

f) pověření zastupitelů k oddávání 
g) návrh mimořádné odměny starostovi obce 

h) změna č. 3 územního plánu – informace 

i) ubytovna č.p. 188 – žádost BPA, přesun uprchlíků 

j) informace z obce 

k) žádost ZŠ Malé Svatoňovice o předfinancování projektu šablony-J.A.Komenský 

9. Rozpočtové opatření č. 10/2022 

10. Diskuse a závěr 

 

1. Zahájení, návrh členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

Jednání zahájil starosta obce v 18.00 hodin. Přítomno je 15 členů ZO. Starosta přivítal 
přítomné a předložil návrh programu jednání. K navrženému programu nejsou připomínky. 
Hlasováno o programu: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0.   Program zasedání byl schválen. 

Návrh členů návrhové komise ve složení: Vladimír Provazník a Ing. Marek Švrčina. 
Návrh 2 členů zastupitelstva obce jako ověřovatelů zápisu z dnešního jednání:  
Michaela Pelcová a Ing. Jakub Kostelecký. 
Hlasováno o návrhu: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0 - schváleno. 
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2. Kontrola usnesení 
Starosta obce předložil usnesení ze 4. zasedání ZO konaného  19.09.2022 a seznámil 
přítomné s jeho plněním. Usnesení je splněno. 
K tomuto bodu nejsou další dotazy ani připomínky.  
 

3. Zpráva o práci rady obce 

předkládá starosta obce 

Od posl. zasedání ZO (ustavujícího) konaného dne 04.10.2022 se sešla rada obce na dvou 

zasedáních – (31.10. a 28.11.2022 ). Starosta předložil usnesení ze zasedání rady obce  
č. 7/2022 a 8/2022. Zprávu o práci RO obdrželi členové ZO předem v materiálech.  
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy. 
 

Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zprávu o práci rady obce. 
Hlasováno o návrhu: pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 0   

Usnesení č. 1/5-22 bylo schváleno. 
 

4. Zpráva finančního výboru 

předkládá Bc. M. Geregová 

Finanční výbor se sešel 21.11.2022 v novém složení po volbách do zastupitelstev obcí. 
Členové finančního výboru byli seznámení s činností a pravidly FV. 
Finanční výbor: 
-  projednal návrh rozpočtu na rok 2023 – FV doporučuje zastupitelstvu obce rozpočet na rok 
2023; 

- projednal rozpočtový výhled na období 2024 – 2026 – FV doporučuje zastupitelstvu obce 
rozpočtový výhled schválit; 
- dále FV jednal o investičních akcích, které se připravují – jak budou financovány. 
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy. 
 

Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru 

Hlasováno o návrhu: pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 0   

Usnesení č. 2/5-22 bylo schváleno. 
 

5. Návrh rozpočtu obce na rok 2023 

předkládá R. Špeldová 

Členové zastupitelstva obce obdrželi návrh rozpočtu předem v materiálech. Návrh byl 
projednán ve finančním výboru - bylo doporučeno ZO schválit, zároveň byl zveřejněn na 
elektronické i fyzické úřední desce. 
Z hlediska daňových příjmů vycházíme z předpokladu, který je zveřejněn na stránkách MF 
nebo SMO. Tuto predikci jsme snížili na 80 %, aby nám vznikl případný prostor. Účetní obce 
seznámila s dalšími příjmovými položkami rozpočtu.  
Ve výdajové části vycházíme z výdajů z let minulých. Navýšena je položka záloh za plyn a el. 
energii. Dále jsou zde investiční akce, které obec plánuje v příštím roce. 
Ve financování jsou promítnuty splátky úvěrů na koupi budovy čp. 188, na kanalizaci a  
na traktor. 
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Celkové příjmy jsou ve výši 31.512.694,00 Kč, celkové výdaje jsou ve výši 40.755.676,00 Kč 

a rozdíl mezi příjmy a výdaji tedy činí 9.242.982,00 Kč – financování je z přebytků z let 

minulých. 
 

Mgr. D. Orsák – rozpočet na rok 2023 je schodkový, a financování by mělo být tedy 
z přebytku z minulého roku – máme přebytek? 

starosta - ano, přebytky jsou – kolem 12 mil. Kč. 
K tomuto bodu nejsou žádné další dotazy. 

 

Návrh na usnesení: ZO  
1. schvaluje  

schodkový rozpočet obce Malé Svatoňovice na rok 2023 takto: 

příjmy rozpočtu ve výši     -  31.512.694,00 Kč 

výdaje rozpočtu ve výši    -   40.755.676,00 Kč 

financování ve výši           -      9.242.982,00 Kč 

2. stanoví, 
že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim 
stanovený objem výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2023.  
V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů povoluje. 
3. schvaluje, jako závazný ukazatel, 
- neinvestiční finanční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Malé Svatoňovice  
  na rok 2023 ve výši 660.000 Kč, 
- neinvestiční finanční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Malé Svatoňovice  
  na rok 2023 ve výši 1.700.000 Kč, 
- neinvestiční finanční příspěvek příspěvkové organizaci Bytová správa Malé Svatoňovice  
  na krytí odpisů na rok 2023 ve výši 497.364 Kč, 
- neinvestiční finanční příspěvek příspěvkové organizaci Vodovody a kanalizace Malé      
  Svatoňovice na krytí odpisů vodovodů na rok 2023 ve výši 356.084 Kč, 
- neinvestiční finanční příspěvek příspěvkové organizaci Vodovody a kanalizace Malé      
  Svatoňovice na krytí odpisů kanalizace na rok 2023 ve výši 897.360 Kč, 
- odvod z odpisů příspěvkové organizaci Bytová správa Malé Svatoňovice na rok 2023 ve výši  
  497.364 Kč, 
- odvod z výnosů nájemného z bytů bytového domu Hamry příspěvkové organizaci Bytová   
  správa Malé Svatoňovice na rok 2023 ve výši 10.884 Kč, 
- odvod ze zisku příspěvkové organizaci Bytová správa Malé Svatoňovice na rok 2023 ve výši  
  600.000 Kč k finančnímu krytí rekonstrukcí bytových domů v ul. 17. listopadu a J. Masaryka, 

-  odvod z odpisů vodovodů příspěvkové organizaci Vodovody a kanalizace Malé Svatoňovice  
  na rok 2023 ve výši 356.084 Kč, 
- odvod z odpisů kanalizace příspěvkové organizaci Vodovody a kanalizace Malé Svatoňovice  
  na rok 2023 ve výši 897.360 Kč, 
- odvod ze zisku příspěvkové organizaci Vodovody a kanalizace Malé Svatoňovice na rok  
  2023 k přídělu do fondu financování a obnovy vodovodů obce ve výši 700.000 Kč, 
- odvod ze zisku příspěvkové organizaci Vodovody a kanalizace Malé Svatoňovice na rok  
  2023 k přídělu do fondu financování a obnovy kanalizací obce ve výši 300.000 Kč. 
4. schvaluje 

- dotaci TJ Sokol Malé Svatoňovice, z. s.  na rok 2023 ve výši 142.000 Kč na činnost spolku,    
  z toho minimálně ve výši 50 % na činnost dětí a mládeže spolku a veřejnoprávní smlouvu  
  o poskytnutí dotace TJ Sokol Malé Svatoňovice ve výši 142.000 Kč,  

- dotaci Oblastní charitě Trutnov na rok 2023 ve výši 30.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu  
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  o poskytnutí dotace Oblastní charitě Trutnov ve výši 30.000 Kč na poskytování terénní    
  pečovatelské služby občanům obce Malé Svatoňovice. 
Hlasováno o návrhu: pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 0   

Usnesení č. 3/5-22 bylo schváleno. 
 

6. Návrh rozpočtového výhledu na období 2024 - 2026 

předkládá Ing. K. Turek 

Zpracovat rozpočtový výhled je povinnost je tehdy, kdy dochází k čerpání dalšího úvěru. 
Obec v průběhu letošního roku čerpala nový úvěr ve výši 16 mil. Kč. Předchozí rozpočtový 
výhled byl schvalován na poslední zastupitelstvu obce v roce 2021 a tento úvěr se ještě 
nečerpal. Proto se musel udělat nový rozpočtový návrh rozpočtového výhledu- do roku 2026, 

kde jsou uvedeny předpoklady daňových příjmů, daňových výdajů a jsou zde také uvedeny 
splátky úvěru, který jsme povinni splácen podle úvěrových smluv. Podle zákona  
o rozpočtových pravidlech se nutno uvést v rozpočtovém výhledu i do kdy se bude úvěr 
splácet. 
Úvěr, který byl na kanalizaci je splatný k 31.12.2031 a úvěr na objekt ubytování čp. 188 je 
podle úvěrové smlouvy splatný k 30.04.2036. 

Návrh rozpočtového výhledu byl projednán ve finančním výboru a následně v radě obce. 

K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy. 
 

Návrh na usnesení: ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na období let 2024 – 

2026. 

Hlasováno o návrhu: pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 0   

Usnesení č. 4/5-22 bylo schváleno. 
 

7. Majetkové záležitosti 
předkládá starosta obce 

a) kupní smlouva č. 1447/2022 –  

V návaznosti na odkup 1/3 pozemku na Předních horách, kterou koupila obec v aukci, byli 

osloveni další vlastníci pozemku a pozemků v okolí a podařilo se připravit 3 kupní smlouvy  
a jednu darovací smlouvu.  
 

Kupní smlouva č. 1447/2022  mezi obcí a  se týká 
spoluvlastnického podílu 1/3 p.p.č. 431/3 a 482/5, kupní cena za pozemky je stanovena  
ve výši 11.500 Kč. 
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy. 
 

Návrh na usnesení: ZO schvaluje kupní smlouvu č. 1447/2022 mezi obcí a  
 na koupi spoluvlastnického podílu o velikosti jedné třetiny p.p.č. 431/3  

o výměře 21 m2, a p.p.č. 482/5 o výměře 669 m2, vše v katastrálním území a obci Malé 
Svatoňovice za kupní cenu ve výši 11.500 Kč. 

Hlasováno o návrhu: pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 0   

Usnesení č. 5/5-22 bylo schváleno. 
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b) darovací smlouva č. 1448/2022 -  

Další třetinu p.p.č. 431/3 a 482/5 vlastní , která se rozhodla svůj 
spoluvlastnický podíl pozemků obci darovat. Ke schválení je připraven návrh darovací 
smlouvy č. 1448/2022. Jedná se tedy o bezúplatný převod, návrh vkladu do KN bude hradit 
obec. 

K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy. 
 

Návrh na usnesení: ZO schvaluje darovací smlouvu č. 1448/2022 mezi obcí a  
 na bezúplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti jedné třetiny p.p.č. 

431/3 o výměře 21 m2, a p.p.č. 482/5 o výměře 669 m2, vše v katastrálním území a obci 
Malé Svatoňovice. 

Hlasováno o návrhu: pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 0  

Usnesení č. 6/5-22 bylo schváleno. 
 

c) kupní smlouva č. 1449/2022 -  

Jedná se o navazující pozemek na předchozí třetinové pozemky. Ke schválení je předložen 
návrh kupní smlouvy č. 1449/2022 mezi obcí a  – 165 m2 p.p.č. 482/4 za 
kupní cenu 24.750 Kč. 
K tomuto bodu nejsou připomínky ani dotazy. 

 

Návrh na usnesení: ZO schvaluje kupní smlouvu č. 1449/2022 mezi obcí a  
 na koupi p.p.č. 482/4 o výměře 165 m2 v katastrálním území a obci Malé 

Svatoňovice za kupní cenu ve výši 24.750 Kč. 
Hlasováno o návrhu: pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 0   

Usnesení č. 7/5-22 bylo schváleno. 
 

d) kupní smlouva č. 1450/2022 -  

Další navazující pozemek je p.p.č. 482/2 o výměře 116 m2 – návrh kupní smlouvy  
č. 1450/2022 mezi obcí a  - celková kupní cena 17.400 Kč. 
K tomuto bodu nejsou připomínky ani dotazy. 

 

Návrh na usnesení: ZO schvaluje kupní smlouvu č. 1450/2022 mezi obcí a  
 na koupi p.p.č. 482/2 o výměře 116 m2 v katastrálním území a obci Malé 

Svatoňovice za kupní cenu ve výši 17.400 Kč. 
Hlasováno o návrhu: pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 0   

Usnesení č. 8/5-22 bylo schváleno. 
 

e) převod splaškové kanalizace „Pod Polskem“ na VAK MS 

Tak, jak byly ukončeny inženýrské sítě, zastupitelstvo obce by mělo schválit převod splaškové 
kanalizace v lokalitě „Pod Polskem“ v hodnotě 1.464.181.67 Kč do správy příspěvkové 
organizaci Vodovody a kanalizace Malé Svatoňovice. 
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy. 
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Návrh na usnesení: ZO schvaluje převod splaškové kanalizace v lokalitě „Pod Polskem“  
v hodnotě 1.464.181,67 Kč na příspěvkovou organizaci Vodovody a kanalizace Malé 
Svatoňovice k 31.12.2022. 

Hlasováno o návrhu: pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 0   

Usnesení č. 9/5-22 bylo schváleno. 
 

f) převod splaškové kanalizace „Na Vyhlídce“ na VAK MS 

Návrh na schválení převodu splaškové kanalizace v lokalitě „Na Vyhlídce“ v hodnotě 
813.351,99 Kč na PO VAK Malé Svatoňovice. 
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy. 
 

Návrh na usnesení: ZO schvaluje převod splaškové kanalizace v lokalitě „Na Vyhlídce“  
v hodnotě 813.351,99 Kč na příspěvkovou organizaci Vodovody a kanalizace Malé       
Svatoňovice k 31.12.2022. 

Hlasováno o návrhu: pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 0 

Usnesení č. 10/5-22 bylo schváleno. 
 

g) převod vodovodu „Pod Polskem“ na VAK MS 

Návrh na schválení převodu vodovodu v lokalitě „Pod Polskem“ v hodnotě 1.140.983,41 Kč 
na PO VAK Malé Svatoňovice. 
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy. 
 

Návrh na usnesení: ZO schvaluje převod vodovodu v lokalitě „Pod Polskem“ v hodnotě 
1.140.983,41 Kč na příspěvkovou organizaci Vodovody a kanalizace Malé Svatoňovice 
k 31.12.2022. 

Hlasováno o návrhu: pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 0 

Usnesení č. 11/5-22 bylo schváleno. 
 

h) převod vodovodu „Na Vyhlídce“ na VAK MS 

Návrh na schválení převodu vodovodu v lokalitě „Na Vyhlídkce“ v hodnotě 758.412,30 Kč 

 na PO VAK Malé Svatoňovice. 
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy. 
 

Návrh na usnesení: ZO schvaluje převod vodovodu v lokalitě „Na Vyhlídce“ v hodnotě 
758.412,03 Kč na příspěvkovou organizaci Vodovody a kanalizace Malé Svatoňovice  
k 31.12.2022.  

Hlasováno o návrhu: pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 0 

Usnesení č. 12/5-22 bylo schváleno. 
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8. Různé 

a) hospodaření obce k 30.11.2022 

předkládá R. Špeldová 

Hospodaření obce k 30.11.2022 obdrželi členové zastupitelstva k nahlédnutí.  
Příjmy se vyvíjejí dobře, několikrát jsme v rámci rozpočtového opatření navýšili rozpočet  
v daňové položce. Plnění příjmů po odečtení paragrafů 6330 a 6310 vychází na 107,9 % a 
výdaje jsou plněny na 85,79 %. Takže, co se týká hospodaření k 30.11.2022, příjmy převyšují 
výdaje. Paragraf 6330 a 6310 – jedná se o tzv. převody vlastním fondům, které nejsou 

rozpočtovány, ale promítnou se ve výkaz jak v příjmové, tak ve výdajové části.  
Dále obdrželi členové ZO k nahlédnutí  kapitálové výdaje k 30.11.2022, kde je vidět rozpis 

jednotlivých investičních akcí, které  v obci probíhají. 
 

Mgr. D. Kostelecká – podařilo se navýšit spořící účet, kolik je na tomto účtu financí? 

starosta – úroky na spořícím účtu nám vynesly 251.306 Kč. Na splátkách za úvěry je to 
321.000 Kč – zde máme rozdíl 70.000 Kč. Není zde ale uveden příjem z pronájmu čp. 188, 
takže úvěr nás zatím příliš nezatěžuje. 
Mgr. D. Kostelecká – nešlo by zažádat o zvýšení úroků na spořícím účtu? 

starosta – můžeme se o to pokusit. 
Ing. M. Švrčina – určitě je zde prostor pro jednání, úrok by se mohl zvýšit na 6 %. Vše je však 
závislé na situaci v ČNB. 
starosta – určitě nebudeme oslovovat žádnou jinou banku, kde bychom si nebyli jistí, Česká 
spořitelna je pro nás dobrá – ideální je domlouvat se se stávající bankou. 
K tomuto bodu nejsou žádné další dotazy. 

 

Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí hospodaření obce k 30.11.2022. 

Hlasováno o návrhu: pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 0 

Usnesení č. 13/5-22 bylo schváleno. 
 

b) vodné a stočné od 01.01.2023 

předkládá starosta obce 

Bohužel se nevyhneme zdražování. Na základě nové kalkulace dojde od 01.01.2023  
ke zvýšení ceny za vodné a stočné – celková cena vodného a stočného pro rok 2023 činí  
75,50 Kč. V roce 2022 byla za 67,88 Kč – zvýšení vychází tedy o 7,62 Kč (z toho vodné  
o 3,73 Kč a stočné o 3,89 Kč). Cena vodného pro Věznici Odolov, která je vedena samostatně, 
činí v r. 2023 59,16 Kč (v r. 2022 53,96 Kč). 
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy. 
 

Návrh na usnesení: ZO schvaluje na základě nové kalkulace, změnu ceny vodného a stočného 
s účinností od 01.01.2023. 

Hlasováno o návrhu: pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 0 

Usnesení č. 14/5-22 bylo schváleno. 
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c) příkaz starosty k inventarizaci majetku 

předkládá starosta obce 

Byl vydán příkaz starosty č. 1/2022 k provedení řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 
31.12.2022, kde je popsán plán inventur s kompletními seznamy inventurních komisí. 
Ukončení inventarizace se počítá k 25.01.2023.  

K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy. 
 

Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí příkaz starosty č. 1/2022 k provedení řádné 
inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2022 a plán inventur pro rok 2022. 
Hlasováno o návrhu: pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 0 

Usnesení č. 15/5-22 bylo schváleno. 
 

 

d) zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 
předkládá R. Špeldová 

Toto přezkoumání provedly v minulém týdnu pracovnice krajského úřadu. 
V zápisu nejsou uvedeny žádné závady, jednalo se pouze o dílčí audit, konečný bude v březnu 
2023. 

K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy. 
 

Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 
2022. 

Hlasováno o návrhu: pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 0 

Usnesení č. 16/5-22 bylo schváleno. 
 

e) rozpočty a střednědobé výhledy PO 

předkládá starosta obce 

Návrhy rozpočtu příspěvkových organizací BS, VAK, MŠ a ZŠ na rok 2023 a střednědobé 
výhledy PO na období 2024 - 2025 byly zveřejněny na úřední desce a nebyly k nim 

připomínky. 
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy. 
 

Návrh na usnesení: ZO schvaluje rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na 
období 2024-2025 příspěvkovým organizacím Mateřská škola Malé Svatoňovice, Základní 
škola Malé Svatoňovice, Vodovody a kanalizace Malé Svatoňovice a Bytová správa Malé 
Svatoňovice. 

Hlasováno o návrhu: pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 0 

Usnesení č. 17/5-22 bylo schváleno. 
 

 

 

 

 



Obec Malé Svatoňovice 

 

9 

 

f) pověření zastupitelů k oddávání 
předkládá starosta obce 

Ze své funkce může oddávat starosta a místostarosta. Z nově zvoleného zastupitelstva obce 
by měl být pověřen člen ZO k přijímání prohlášení snoubenců o vstupu do manželství. 
V minulém období byl pověřen Mgr. David Orsák. Starosta obce navrhuje znovu pověřit  
touto funkcí Mgr. D. Orsáka. Pan Mgr. David Orsák s tímto souhlasí. 
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy. 
 

Návrh na usnesení: ZO pověřuje pana Mgr. Davida Orsáka k přijímání prohlášení snoubenců 
o vstupu do manželství. 
Hlasováno o návrhu: pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 0 

Usnesení č. 18/5-22 bylo schváleno. 
 

g) návrh mimořádné odměny starostovi obce 

předkládá Ing. M. Švrčina 

Ing. M. Švrčina navrhuje schválit starostovi obce mimořádnou odměnu stejně jako 

v minulém roce ve výši 50.000 Kč. 
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy. 
 

Návrh na usnesení: ZO schvaluje dle § 76 odst. 4 a 5 a dle § 84 odst. 2 písm. o) zákona  
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, starostovi obce mimořádnou odměnu ve výši  
50.000 Kč v 12/2022 za úspěšnou realizaci investičních akcí v roce 2022, a to za dokončení 
výstavby inženýrských sítí v obci v lokalitě Na Vyhlídku a v lokalitě Pod Polskem a dokončení 
oprav komunikací v lokalitě Stodoly a kolem obecního úřadu a technického zázemí. 
Hlasováno o návrhu: pro: 14 

   proti: 0 

   zdržel se: 1 

Usnesení č. 19/5-22 bylo schváleno. 
 

h) změna č. 3 územního plánu – informace 

předkládá starosta obce 

23.11.2022 proběhlo veřejné projednávání návrhu změny č. 3 ÚP – na malém sále kulturního 
klubu. Zde byly představeny jednotlivé návrhy. Nyní zpracovatel připravuje návrh změny na 
základě poručených připomínek a požadavků dotčených orgánů. V příštím týdnu by měla 
proběhnout schůzka s Ing. Smilnickým a paní Hospodkovou, na které přednesou nový návrh 
tak, jak jsou zapracované nové požadavky dotčených orgánů. Pokud uznáme, že by bylo 
dobré uznat další požadavky, můžeme dále s těmito dotčenými orgány jednat. Návrh změny 
ÚP obdrží znovu členové zastupitelstva k nahlédnutí a případnému vyjádření. 
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí informace k průběhu pořizování změny č. 3 územního 
plánu obce. Na příštím zasedání zastupitelstva – na začátku roku 2023 – by měl být 
předložen návrh změny ÚP č. 3 ke schválení. 
 

Mgr. D. Orsák – jsou nějaké aktuální informace, týkající se petice občanů k lokalitě Na 
Klůčku? 

starosta – jakým způsobem bude petice řešena nám bude sděleno na plánované schůzce. 

Petice byla předána MěÚ Trutnov pořizovatelce – paní Hospodkové, která bude toto dále 
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řešit. Záleží také na vyjádření dotčených orgánů, zda změnu v této lokalitě schválí. Není to 
tak jednoznačné. 
K tomuto bodu nejsou další připomínky ani dotazy. 
 

Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí informace k průběhu pořizování změny č. 3 územního 
plánu obce. 
Hlasováno o návrhu: pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 0 

Usnesení č. 20/5-22 bylo schváleno. 
 

i) ubytovna č.p. 188 – žádost BPA, přesun uprchlíků 

předkládá starosta obce 

Společně s BPA řešíme situaci s ukrajinskými uprchlíky. BPA má smlouvu s Královéhradeckým 
krajem na ubytování v objektu č.p. 187 do konce prosince 2022. Tuto budovu chce BPA dále 
využívat jako internát, proto budou uprchlíci přesunuti do objektu č.p. 188, který je 
v majetku obce. Obec obdržela žádost od BPA na ukončení nájemní smlouvy č. 1142/2022 
k č.p. 188, která platila do konce roku 2022. Pokud toto zastupitelstvo obce schválí, budou 
zde od 01.01.2023 ukrajinští uprchlíci. BPA obci předá již vyklizený objekt č.p. 188 a vše se 
bude připravovat na přesun do této budovy. 
Je připraven návrh smlouvy s Královéhradeckým krajem na ubytování uprchlíku v našem 
zařízení. Po podpisu této smlouvy bude obec inkasovat poplatek za ubytované občany. 
Přesun provede obec s pomocí hasičů. 
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy. 
 

Návrh na usnesení: ZO schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 1142/2022 dohodou k 
31.12.2022. Smlouva je uzavřena mezi obcí a Bezpečnostně právní akademií, s.r.o. a řeší 
pronájem pozemku p. č. 44/4 o výměře 2100 m2, a stavebního pozemku p. č. 218 o výměře 
578 m2, jehož součástí je budova č. p. 188, vše v katastrálním území a obci Malé 
Svatoňovice. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ohledně stěhování ukrajinských 
uprchlíků do výše uvedeného objektu. 
Hlasováno o návrhu: pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 0 

Usnesení č. 21/5-22 bylo schváleno. 

 

j) informace z obce 

předkládá starosta obce – zprávu doplnil fotodokumentací. 
- sázení ovocného sadu ve Strážkovicích – 63 ovoc. stromů (bývalá skládka); 
- výsadba habrů pod nádražím; 
- úpravy amfiteátru v parku; 

- pozvánka na výstavu Vánoce u Studánky – zahájena byla 11.12.2022, potrvá do 1.1.2023; 
- pozvánka na Živý betlém na náměstí v Malých Svatoňovicích 18.11.2022 

 

Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí informace o dění v obci. 
Hlasováno o návrhu: pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 0 

Usnesení č. 22/5-22 bylo schváleno. 
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k) žádost ZŠ Malé Svatoňovice o předfinancování projektu šablony-J.A.Komenský 

předkládá Mgr. D. Kostelecká 

Rada obce schválila realizaci projektu šablony, který vypisuje Ministerstvo školství.  Čerpáme 
již 4. kolo – hlavně na školního asistenta (v 1. třídě je 5 ukrajinských dětí).  
Nové šablony nám začínají 1. prosince, a abychom nemuseli přerušit pracovní poměr se 
školní asistentkou, než ministerstvo uvolní finanční prostředky, potřebujeme tento projekt 

předfinancovat z rozpočtu ZŠ – z rezervního fondu. 
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy. 
 

Návrh na usnesení: ZO schvaluje žádost Základní školy Malé Svatoňovice o předfinancování 
projektu šablony z operačního programu Jan Amos Komenský z rezervního fondu této  
organizace.  

Hlasováno o návrhu: pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 0 

Usnesení č. 23/5-22 bylo schváleno. 
 

9. Rozpočtové opatření č. 10/2022 

předložila R. Špeldová 

Na příjmové stránce rozpočtového opatření dochází k navýšení o 13.800 Kč – přijatá dotace 
na výdaje JSDH v r. 2022. 

Na výdajové stránce rozpočtového opatření je promítnuta tato částka 13.800 Kč, další změny 
jsou pouze přesuny mezi položkami. 
Rozpočtovým opatřením č. 10/2022 dojde v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k navýšení příjmové části rozpočtu  
o 13.800 Kč a k navýšení výdajové části rozpočtu o 13.800 Kč. 
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy. 
 

Návrh na usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2022. Rozpočtovým opatřením 
dojde v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  
územních rozpočtů, k navýšení příjmové části rozpočtu o 13.800 Kč a k navýšení výdajové 
části rozpočtu o 13.800 Kč. 

Hlasováno o návrhu: pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 0 

Usnesení č. 24/5-22 bylo schváleno. 
 

7. Diskuse a závěr 

Ing. J. Dvořák – dotaz, zda bylo jednáno o úpravě nástupiště ČD. Je obtížné nastoupit do 
vlaku. Může v tom obec něco podniknout? 

starosta – zatím se obci nepodařilo uspět, jsme stále odkazování na určitý zpracovaný 
projekt. Nevíme, jak se tato situace vyvíjí, nevíme, jestli budou využívat nějakého dotačního 
programu. V budoucnu by se zde investovat mělo. Můžeme zkusit oslovit pana Kopeckého, 
který na správě železnic pracuje. 
 Podle sdělení Královéhradeckého kraje mají zde být zařazeny nové soupravy do konce roku 

2023, které by už měly být nízkoprahové. Ale rychlíky budou stále stejné. 
 

Mgr. D.  Orsák – jaká je situace obce a zřizovaných organizací v oblasti energií? 
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starosta – zatím je situace dobrá, smluvní vztahy s dodavateli zatím trvají. Jsme stále na 
smluvních částkách, ne na zastropovaných. Vypínání světel veřejného osvětlení v noci zatím 
neplánujeme. Hledáme úspory na objektech, tak abychom nevytápěli zbytečně místa, kde to 
není potřeba. To je především kulturní dům, který nás trápí nejvíc. Kotelna je zde moderní, 
ale není moderní řešení regulací v objektu. V budově 1. stupně ZŠ se připravuje realizace 
projektu na zateplení  - to by potom mělo přinést velké úspory. ZŠ i MŠ mají smluvní ceny. 
VaK nejsou na nějakých vysokých spotřebách, řeší se projekt na fotovoltaické panely na ČOV 
na Jestřebci. 
Mgr. D. Orsák – a jak je to u čp. 188?  
Ing. Turek  - oslovili jsme současného dodavatele (jiného než ČEZ), aby nám sdělili cenu. A 
případně oslovujeme ČEZ, aby nám dal na tento objekt nabídku ceny. Je to v řešení. 
Zasmluvněné ceny jsou u všech ostatních objektů, ale toto je nový objekt a ceny 
zasmluvněné nejsou. 
starosta – zde budeme asi na stropu, jinak to zatím nepůjde. 
Mgr. D. Kostelecká – i škola bude s plynem od nového roku na dvojnásobku. 
Mgr. D. Orsák – nyní vrcholí legislativní proces u komunitní energetiky, je informace z kraje 

jestli je v této věci nějaký kooperátor nebo rádce. 
starosta – zatím, k tomu není nic. 
Mgr. D. Orsák – dotaz na výši poplatku za odpad. Zůstává stejný jako v loňském roce? 

starosta – ano, plošný poplatek činí 600 Kč za osobu. Zvýšil se nám příjem z EKO-KOMu, je 

stále potřeba třídit odpad, abychom nezvyšovali poplatky. Bohužel někteří občané stále 
odpad netřídí. Frekvence svozu se určila na 14denní a při třídění odpadu by měla rodině 
jedna popelnice stačit. 
Mgr. D. Kostelecká – informovala o vzdělávání ukrajinských dětí v ZŠ – celkem 20 školáků. 
Ministerstvo na toto uvolnilo školního asistenta, máme zde paní učitelku z Ukrajiny, která 
řeší každodenní záležitosti a dotazy těchto žáků a jejich rodičů. Navštěvují i hasičský kroužek. 
 

Mgr. D. Orsák – poděkoval obci za JSDH za prezentování na slavnosti 150 let hasičů.  

 

Pan starosta na závěr popřál všem krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém 
roce a poděkoval za dosavadní spolupráci. 
 

Jednání bylo ukončeno v 19:50 hodin. 
 

Zápis byl vyhotoven 20.12.2022 a podepsán dne: 21.12.2022 
 

Zapsala: J. Goldmannová 

 

 

  Vladimír Provazník v. r.                       Michaela Pelcová v. r.      Ing. Jakub Kostelecký 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. 
 

 

 


