
Obec Malé Svatoňovice 
 

Z á p i s 
 z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10. 4. 2017 

v Malých Svatoňovicích 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů ZO 
Omluveni: J. Smutný, K. David 
 

Program: 1. Zahájení, návrh členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
  2. Smlouva o dílo – „Zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových  
       konstrukcí v ZŠ Malé Svatoňovice“ 
  3. Odvod z investičního fondu PO VAK Malé Svatoňovice 
  4. Rozpočtové opatření č. 2/2017  
  5. Usnesení a závěr 

 
 

1. Zahájení, návrh členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
Jednání zahájil starosta obce v 18.00 hodin. Přivítal přítomné – je přítomno 13 členů,  
tj. nadpoloviční většina ZO, a předložil návrh programu jednání.  
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:  
Eva Hylmarová a Michaela Pelcová. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0 - schváleno. 
 
2. Smlouva o dílo – „Zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí v ZŠ  
    Malé Svatoňovice“ 
předložil starosta obce 
Členové zastupitelstva obce obdrželi návrh smlouvy včetně všech podkladů (položkový 
rozpočet, prohlášení, certifikát firmy) do materiálů. 
Pan starosta stručně shrnul jednotlivé body smlouvy a drobné opravy v nich. Termín 
provedení díla je od 1. 6. do 31. 8. 2017. Dotace z OPŽP na tuto akci byla obci již schválena. 
 
Rozprava:  
Mgr. D. Orsák – začne se výměnou oken? 
starosta – v příštím týdnu proběhne schůzka, kde bude nastaven harmonogram prací. Zatím 
nelze přesně určit, čím se začne. Práce se musí zkoordinovat s fungováním základní školy 
během června. 
Dále členové zastupitelstva diskutovali o vzduchotechnice (rekuperace, klimatizace), barvě 
fasády – barva zatím není určena, základní škola ve spolupráci s projektantem navrhne 
vhodné barvy. 
Dále nejsou ke smlouvě o dílo připomínky a dotazy. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo Smlouvu o dílo č. 1701 se spol. Maratonstav a.s. Úpice  
na zhotovení stavby „Zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí v ZŠ 
Malé Svatoňovice“ podle prováděcí projektové dokumentace stavby s názvem „Malé 
Svatoňovice, základní škola – zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových 
konstrukcí, za celkovou cenu 5 763 533,93 Kč vč. DPH. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 1/2-17 bylo schváleno. 
 
3. Odvod z investičního fondu PO VAK Malé Svatoňovice 
předložil starosta obce 
Obec má povinnost tvořit fond obnovy vodovodů a kanalizací. 
Dle § 28 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů může 
zřizovatel uložit příspěvkové organizaci odvod do svého rozpočtu, pokud její investiční zdroje 
jsou vyšší, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí zřizovatele. 
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Návrh na usnesení: ZO stanoví jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2017 příspěvkové 
organizaci Vodovody a kanalizace Malé Svatoňovice provést v termínu do 30. 6. 2017 odvod 
z investičního fondu organizace ve výši 700 000 Kč na účet obce a v termínu  
do 15. 12. 2017 odvod z investičního fondu organizace ve výši 900 000 Kč na účet obce. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 2/2-17 bylo schváleno. 
 
4. Rozpočtové opatření č. 2/2017 
předložil starosta obce 
Rozpočtové opatření se vydává v návaznosti na upřesňující výklad zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů k sestavování rozpočtu a k provádění 
rozpočtových opatření ze dne 28. 2. 2017. Na základě tohoto upřesnění není možno 
v rozpočtu ani v rozpočtovém opatření uvádět příjmy jen na základě předběžného schválení 
orgánem, který dotaci nebo příspěvek poskytuje. Je možno dotaci anebo příspěvek uvádět 
v rozpočtu nebo v rozpočtovém opatření jen na základě skutečného přijetí dotace na účet 
obce anebo na základě avíza (oznámení) obdrženého od poskytovatele dotace, že ze svého 
účtu poskytl na účet územního samosprávního celku konkrétní výši finančních prostředků. 
Na základě výše uvedeného dochází v příjmové i výdajové části rozpočtu ke snížení 
průtokové dotace z MŠMT na částku 188 080,80 Kč namísto původně uvedené částky 
313 468 Kč. 
V příjmové i výdajové části rozpočtu dochází v oblasti údržby veřejné zeleně ke snížení  
o částku 578 513,92 Kč, což je částka dotace předběžně schválená na revitalizaci parku  
u náměstí K. Čapka. 
V příjmové části rozpočtu dochází v oblasti odpadového hospodářství ke snížení o částku 
661 839,75 Kč, což je částka předběžně schválená na rozšíření systému nakládání s BRKO 
– štěpkovač, velkoobjemové kontejnery na odpad. 
V příjmové části rozpočtu dochází v oblasti investičních dotací ke snížení o částku 
2 450 957,60 Kč, což je částka předběžně schválená na zlepšení tepelně-technických 
parametrů obvodových konstrukcí budovy ZŠ Malé Svatoňovice – čp. 178. 
V příjmové části rozpočtu dochází k navýšení v oblasti příjmů z prodeje nemovitého majetku 
o částku 966 tis. Kč z důvodu realizace prodeje objektu čp. 130 včetně příslušejících 
pozemků v k.ú. Malé Svatoňovice. 
V oblasti kanalizací dochází k navýšení příjmů o 1 600 tis. Kč z důvodu nařízeného odvodu 
z investičního fondu PO VAK na tvorbu fondu obnovy vodovodů a kanalizací. V oblasti 
zdravotnictví dochází v oblasti výdajů k navýšení o částku 120 tis. Kč z důvodu vyšších 
nákladů na realizaci rekonstrukce WC pacientů lékařů. V oblasti sboru pro obřady dochází  
ke zvýšení výdajů o částku 20 tis. Kč z důvodu malování v obřadní síni, v oblasti kultury  
k navýšení výdajů o částku 150 tis. Kč z důvodu realizace vojenské bitvy v 5/2017, v oblasti 
nebytových prostor k navýšení výdajů o částku 150 tis. Kč z důvodu vyšších nákladů na 
opravu venkovní omítky objektu čp. 125, v oblasti požární ochrany ke snížení kapitálových 
výdajů o částku 30 tis. Kč z důvodu nižších nákladů na projektovou dokumentaci 
rekonstrukce požární zbrojnice SDH a v oblasti komunálního hospodářství k navýšení 
kapitálových výdajů o částku 120 tis. Kč z důvodu zpracování projektu na provozní objekt 
v čp. 249. 
V oblasti místního hospodářství dochází k navýšení příjmů i výdajů o částku 405 tis. Kč 
z důvodu schválení 4 nových pracovníků na VPP (3 pracovníci od 3/2017 a 1 pracovník od 
4/2017). 
V příjmové i výdajové části rozpočtu dochází v oblasti daně z příjmu právnických osob za 
obce k navýšení o částku 173 860 Kč z důvodu podání přiznání k dani z příjmu právnických 
osob za obec za rok 2016. 
V oblasti financování dochází ke zvýšení čerpání zůstatku finančních prostředků 
z předchozích let o částku 1 002 832,35 Kč. 
V příjmové části rozpočtu dochází k navýšení příjmu z prodeje dalších 3 bytových jednotek 
Hamry ve výši 735 210 Kč, který se promítá v oblasti financování ve stejné výši v navýšení 
splátek úvěrů na kanalizaci. 
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V příjmové části rozpočtu dochází k navýšení oblasti sběru druhotných surovin o částku  
10 000 Kč, v oblasti komunikací o částku 40 000 Kč, v oblasti náhrad pojistných událostí 
o částku 3000 Kč, oblasti voleb o částku 965 Kč z důvodu doplatku voleb z roku 2016. 
V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů dojde ke zvýšení příjmové části rozpočtu o 117 336,53 Kč, ke zvýšení výdajové 
části rozpočtu o částku 404 958,88 Kč a ke zvýšení potřeby financování o částku  
287 622,35 Kč. 
 
Rozprava: 
starosta – informoval podrobněji o provedených akcích – nové toalety u lékařů, úpravy 
v obřadní síni (rekonstrukce elektroinstalace, opravy omítek, výměna radiátorů, nová 
kuchyňka) 
 
Dále nejsou k tomuto bodu dotazy ani připomínky.  
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2/2017. Rozpočtovým opatřením 
dojde v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, k navýšení příjmové části rozpočtu o 117 336,53 Kč, k navýšení 
výdajové části rozpočtu o částku 404 958,88 Kč a ke zvýšení potřeby financování o částku  
287 622, 35 Kč. 
Hlasováno o návrhu. pro: 13 
   proti. 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 3/2-17 bylo schváleno. 
 
Další diskuse: 
Mgr. D. Orsák – dotaz na termín bitvy na IDĚ. 
starosta – bitva na IDĚ se koná 27. 5. 2017 ve spolupráci s Klubem vojenské historie. 
p. Nesládek – obec do budoucna nepočítá se spoluprací se spol. SVS? 
starosta – počítá, ale sídlo společnosti nebude v budově čp. 130, která je prodaná. Zatím 
není známo, kde bude SVS sídlit – řeší se. 
Mgr. L. Grunt – dotaz k zateplení ZŠ – tloušťka zateplení, typ oken – je známo? 
starosta – vše je v projektové dokumentaci, je možno do ní nahlédnout. Bude zaslána  
do e-mailu. 
Mgr. I. Václavková – kdy bude další zasedání zastupitelstva obce? 
starosta – termín ještě není přesně určen, zřejmě bude začátkem června. 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod. 
 
Zapsala: J. Goldmannová 
 
 
 
 
 
 
  Vladimír Provazník, v.r.                         Eva Hylmarová, v.r.      Michaela Pelcová, v.r. 
      starosta obce                 ověřovatelé zápisu 


