
Obec Malé Svatoňovice 
 

Z á p i s 
 ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 9. 2017 

v Malých Svatoňovicích 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů ZO 
Omluveni: M. Pelcová, Mgr. A. Herzigová 
 

Program: 1. Zahájení, návrh členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
  2. Kontrola usnesení 
  3. Zpráva o práci rady obce 
  4. Obecně závazné vyhlášky 
   a) č. 1/2017 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování,  
         sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  
                                                          komunálních odpadů 
   b) č. 2/2017 – o regulaci hlučných činností 
  5. Majetkové záležitosti 

a) kupní smlouva č. 1555/2016 – p. Vyhlídová 

b) kupní smlouva č. 1176/2017 – pí Kisá 

c) kupní smlouva č. 1181/2017 – ZD Chýšť 

d) kupní smlouva č. 1182/2017 – p. Dörner  

e) směnná smlouva č. 1183/2017 pí Šilhavá 

f) kupní smlouva č. 1185/2017 –p. Jakubec 

6. Různé 

a) hospodaření obce k 31.8.2017 

b) žádost o finanční příspěvek Branka o.p.s. 

c) cenová nabídka – studie obytného souboru 

d) cenová nabídka – projektové práce Ing. Novotný 

e) cenové nabídky – č.p. 125 

f) SOJH – protokol a závěrečný účet za rok 2016 

g) návrh zprávy o uplatňování územního plánu Malé Svatoňovice 

h) zpráva kontrolního výboru 

i) rozhledna Žaltman 

j) informace o dění v obci 

7. Rozpočtové opatření č. 5/2017 
8. 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 – bez připomínek.  
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:  
J. Smutný a Mgr. P. Nosek. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0 - schváleno. 
 
2. Kontrola usnesení 
Starosta obce předložil usnesení ze 3. zasedání ZO konaného dne 5. 6. 2017 a seznámil 
přítomné s jeho plněním.  
5/3-17 – ZO projednalo a neschválilo žádost pana Vyhlída o odprodej pozemkové parcely a 
uložilo starostovi obce jednat s panem Vyhlídem o případném odkoupení jeho pozemků – 
pan Vyhlíd zatím nechce pozemky obci prodat;  
6/3 – ZO schválilo Kupní smlouvu č. 0638/2017 (Landsmannová, Kisá) - vyřešeno; 
7/3 – ZO schválilo Kupní smlouvu č. 646/2017 (Kádrlová, Justová, Wernerová) – čeká se na 
ověření podpisu paní Kádrlové; 
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8/3 – ZO schválilo Kupní smlouvu č. 0647/2017 s p. Dörnerem – nejde zde zapsat věcné 
břemeno, které mělo být součástí smlouvy - na pořadu dnešního jednání je znovu prodej 
p.p.č. 437/2 a pozemek, kterého se týká věcné břemeno zatím řešit nebudeme; 
9/3 – ZO schválilo Kupní smlouvu č. 0648/2017 (Beneš, Mandys, Mandysová) - vyřešeno;  
13/3 – ZO schválilo projekt sociálního bydlení; 
14/3 – ZO schválilo cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci 
staveb čp. 74, 75, 76 a 48; 
15/3 – ZO schválilo cenovou nabídku spol. Drag na zpracování a administraci žádosti  
o dotaci z Integrovaného operač. programu v rámci programu Sociální bydlení – smlouva je 
podepsána; 
19/3 – schválilo cenovou nabídku Ing. Luboše Kaspera na zpracování projektové 
dokumentace na technické zázemí obce - smlouva je podepsána; 
21/3 – ZO schválilo záměr obce na výstavbu nové rozhledny Žaltman; 
22/3 – ZO schválilo veřejnou sbírku na stavbu nové rozhledny- veřejná sbírka je vypsána; 
23/3 – ZO schválilo zřízení transparentního účtu pro potřeby veřejné sbírky. 
 
Rozprava: 
I. Dančová – o které pozemky ve Strážkovicích šlo? 
starosta – jsou to komunikace při příjezdu do Strážkovic – nájezd k panu Dörnerovi a také  
u  pana Janáčka. 
 
Ing. Dvořák – jaký je stav účtu sbírky na novou rozhlednu? 
starosta – k dnešnímu dni 31 490  Kč. 
 
K tomuto bodu nejsou další dotazy.  
 
3. Zpráva o práci rady obce 
předložil starosta obce 
Od posl. zasedání ZO konaného dne 5. 6. 2017se sešla rada obce na 4 zasedáních. 
Starosta předložil usnesení z 8., 9., 10. a 11. zasedání rady obce. 
Zprávu o práci RO obdrželi členové ZO předem v matriálech.  
 
Rozprava: 
E. Hylmarová – o co se jedná v bodě  2/9 ? – rada schválila smlouvu o dílo se  společností 
TEWIKO systems s.r.o. na zhotovení díla Dětská hřiště a Workout sportoviště 
starosta – na tento projekt má obec schválenou dotaci z MMR. Výběrovým řízení byla 
vybrána firma TEWIKO systems, která dodá zařízení hřišť. Byly poptány 3 firmy. 
E. Hylmarová – kdo byl ve výběrové komisi? 
starosta – výběr provedla rada obce. 
E. Hylmarová – bylo by dobré členy zastupitelstva o tomto informovat – poslat zprávu o 
výběru. Mohl by být ve výběrové komis také někdo ze zastupitelstva. Zastupitelé by tím byli 
více zainteresovaní,  
starosta – určitě to není problém, v komisi může být kdokoli, může být přizván člen ZO. 
Samozřejmě všechno lze posílat, dokumenty jsou v elektronické podobě. Každý se může 
přijít informovat, z usnesení rady je zřejmé, co se projednává. Pokud budou členů ZO chtít, 
může se jim vše posílat. 
 
E. Hylmarová – které firmy byly obeslány na akci Revitalizace parku? 
starosta – nevím nyní přesně, po zasedání poskytnu informaci z dokumentace.  
 
Dále nejsou ke zprávě o práci rady obce připomínky a dotazy. 
 
Návrh na usnesení: ZO vzalo na vědomí zprávu o práci rady obce. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 1/4-17 bylo schváleno. 
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4. Obecně závazné vyhlášky 
a) OZV č, 1/2017 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
předložil starosta obce 
Tato vyhláška kopíruje vyhlášku z loňského roku, zůstává poplatek 500 Kč/osoba. 
Ing. Turek podrobně seznámil se skutečnými náklady v r. 2016. 
 
K tomuto bodu nejsou žádné dotazy. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o místním poplatku  
za provoz systému  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních  odpadů s účinností od 1.1.2018. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 2/4-17 bylo schváleno. 
 
b) OZV č. 2/2017 regulaci hlučných činností 
předložil starosta obce 
Návrh OZV byl zaslán členům zastupitelstva v materiálech. 
 
Rozprava: 
S. Beneš – ve vyhlášce by měly být vyjmenovány konkrétní činnosti. 
starosta – nelze vše uvést, proto je zde uvedeno „atd“. Tato vyhláška by měla řešit hlavně 
zástavbu. Některé obce vymezují i prostor, kde vyhláška platí. 
Mgr. D. Orsák – vyhláška naráží na konkrétní aplikační problémy, každý si ji vyloží jinak. 
Potřebujeme opravdu tuto vyhlášku? 
starosta – asi ano, jsou místa, kde problémy s hlukem jsou a občané si stěžují. 
E. Hylmarová – kdo to bude kontrolovat a postihovat? 
starosta – Městská policie – může. Většinou jde o dohodu mezi sousedy, ale kde dohoda 
neplatí, může se řešit takto. 
E. Hylmarová – není povinnost vyjmenovat konkrétní činnosti? 
starosta – není, vyhláška byla již zkonzultována a jako vzor byla použita vyhláška, která byla 
již schválena. Je lepší mít vyhlášek více – na konkrétní problém – např. pití alkoholu na 
veřejnosti apod. 
Členové ZO podrobně projednali jednotlivé body vyhlášky, diskutovali o možnosti měření 
hlučnosti, o postihu za porušování a o tom, zda je opravdu tato vyhláška nutná. 
Ing. M. Švrčina – měla by většinou fungovat dohoda mezi sousedy. 
Mgr. D. Kostelecká – nemohly by se poslat dopisy s upozorněním občanům, o kterých je 
znáno, že jsou opravdu hluční,? 
p. Nesládek – občané by se měli rozumně domluvit a ne řešit toto vyhláškou. 
  
Návrh na usnesení: ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o regulaci hlučných 
činností s účinností patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
Hlasováno o návrhu: pro: 6 
   proti: 6 
   zdržel se: 1   
Usnesení č. 3/4-17 nebylo schváleno. 
 
5. Majetkové záležitosti 
předložil starosta obce 
a) Kupní smlouva č. 1555/2016 – Vyhlídová 
Jde o prodej bytové jednotky v BD Hamry čp. 336/7. Paní Vyhlídová zdědila byt  
po M. Škodovi.  
K tomuto  bodu nejsou dotazy. 
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Návrh na usnesení: ZO schválilo Kupní smlouvu č. 1555/2016 na prodej bytové jednotky  
č. 336/7 umístěné na st. p. č. 591 v k.ú. Malé Svatoňovice.  
Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 4/4-17 bylo schváleno. 
 
b) Kupní smlouva č. 1176/2017 – Kisá 
také se jedná o prodej bytové jednotky v BD Hamry  - v přízemí čp. 334/1. 
Bez dotazů a připomínek. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo Kupní smlouvu č. 1176/2017 na prodej bytové jednotky  
č. 334/1 umístěné na st. p. č. 591 v k.ú. Malé Svatoňovice. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 5/4-17 bylo schváleno. 
 
c) Kupní smlouva č. 1181/2017 – ZD Chýšť 
Obec získala 1/4 pozemku č. 953 v obci Klamoš jako dědictví po panu Vondruškovi. 
Pozemek není pro naši obec lukrativní. Byl zveřejněn záměr obce o prodeji pozemku i na 
úřední desce obce Klamoš. Nakonec obec oslovila ZD Chýšť, které obhospodařuje tento 
pozemek. ZD s odkupem pozemku souhlasilo. 
Bez připomínek. 
 

Návrh na usnesení: ZO schválilo Kupní smlouvu č. 1181/2017 mezi ZD Chýšť a obcí  
na prodej 1/4 spoluvlastnického podílu p.p.č. 953 o výměře 251 m2 v k.ú. Klamoš. 
Hlasováno o návrhu: pro: 12 
   proti: 0 
   zdržel se: 1   
Usnesení č. 6/4-17 bylo schváleno. 
 
d) Kupní smlouva č. 1182/2017 – Dörner 
Je to nová kupní smlouva s panem Dörnerem. Na minulém zasedání byla schválena Kupní 
smlouva na koupi 3/10 p.p.č. 437/2 včetně koupě  p.p.č  800/5 s věcným břemenem. Toto 
však nelze, protože pozemek vlastní více vlastníků.  
Bude tedy odkoupena část p.p.č. 437/2 o celkové výměře 179 m2. 
Bez připomínek. 
 

Návrh na usnesení: ZO schválilo Kupní smlouvu č. 1182/2017 mezi Františkem Dörnerem   
a obcí na koupi 3/10 spoluvlastnického podílu p.p.č. 437/2 o výměře 179 m2 v k.ú. 
Strážkovice v Podkrkonoší.  
Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 7/4-17 bylo schváleno. 
 
e) Směnná smlouva č. 1183/2017 – Šilhavá 
Paní Šilhavá se obrátila na obec ve věci vyřešení vlastnictví pozemků. Podle zaměření 
skutečného stavu skleník paní Šilhavé stojí na obecním pozemku  č. 358/3 (119 m2)a část 
místní komunikace leží na pozemku paní Šilhavé p.č. 358/5 (35 m2). Rozdíl kupní ceny 
pozemků (25 645,60 Kč) zaplatí paní Šilhavá, náklady na zaměření a znal. posudek uhradí 
obě smluvní strany stejným dílem. 
 

Návrh na usnesení: ZO schválilo Směnnou smlouvu č. 1183/2017 mezi Martou Šilhavou  
a obcí na směnu p.p.č. 358/3 o celkové výměře 119 m2  a 358/5 o celkové výměře 35 m2 vše 
v k.ú. Malé Svatoňovice. Náklady na zaměření pozemku a znalecký posudek uhradí obě  
smluvní strany stejným dílem. 
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Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 8/4-17 bylo schváleno. 
 
f) Kupní smlouva č. 1185/2017 – Jakubec 
Jedná se o pozemek č  217/73 - komunikace v Zahradní ulici. Tři čtvrtiny tohoto pozemku 
vlastní již obec, pan Jakubec prodá obci svůj spoluvlastnický podíl za stejných podmínek, 
jako ostatní bývalí spoluvlastníci (celková cena 3 138 Kč). 
Bez připomínek. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo Kupní smlouvu č. 1185/2017 mezi obcí a Ing. Františkem 
Jakubcem na koupi 1/4   spoluvlastnického podílu p.p.č. 217/73 o celkové výměře 251 m2 
v k.ú. Malé Svatoňovice. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 
   zdržel se: 0     
Usnesení č. 9/4-17 bylo schváleno. 
 
6. Různé 
a) Hospodaření obce k 31. 8. 2017 
předložil Ing. Turek 
Příjmy se plní celkem na 75,2 %;  výdaje na 62,6 % - zde jsou promítnuty hlavně náklady na 
zateplení a výměnu oken v ZŠ. Z investičních akcí zde ještě nejsou promítnuty náklady na 
omítku na čp. 125 a náklady na projektovou dokumentaci k sociálním bytům. 
K tomuto bodu nebyly žádné připomínky.  
 
Návrh na usnesení: ZO vzalo na vědomí hospodaření obce k 31. 8. 2017.  
Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 10/4-17 bylo schváleno. 
 
b) Žádost o finanční příspěvek Branka o.p.s. 
předložil starosta obce 
Jedná se o finanční příspěvek na projekt Karel Čapek. Projekt bude realizován organizací 
Branka o.p.s. za pomoci finančního přispění Královéhradeckého kraje a obcí. Cílem projektu 
je soustředit informace o životě Karla Čapka a jeho sourozenců. Branka o,.p.s žádá o 
poskytnutí příspěvku ve výši 45 000 Kč, který bude použit na spolufinancování projektu. 
Součástí projektu je vznik speciální webové stránky, tiskoviny ve formě mapy a marketingová 
kampaň. Proběhlo již několik jednání k tomuto projektu. 
 
E. Hylmarová – stejně jako naše obec, byla oslovena všechna místa v rámci 
Královéhradeckého kraje, kterých se dotýká pobyt celé Čapkovy rodiny (Žernov, Hronov, 
Úpice, Hradec Králové, Špindlerův Mlýn) – všichni se k tomu staví pozitivně. Vznikne 
opravdu krásný materiál, který bude sloužit k propagaci. 
p. Nesládek – je počítáno s výměnou obrazové stěny na nádraží ČD? 
starosta – je to již připraveno, jsou nakoupena i nová skla – čeká se na grafickou úpravu a 
potom bychom chtěli tuto stěnu na nádraží umístit. Na příští rok je naplánovaná rekonstrukce 
nádraží, budeme to potom dále řešit. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo finanční dar ve výši 45 000 Kč společnosti Branka o.p.s.  
na spolufinancování projektu Karel Čapek v roce 2018. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 

zdržel se: 0 
Usnesení č. 11/4-17 bylo schváleno. 
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c) Cenová nabídka - studie obytného souboru 
předložil starosta obce 
Cenovou nabídku předložila Ing. Radka Zvonečková, se kterou jsme spolupracovali na studii 
místního parku, zatím nebyly podány další nabídky. Tato studie zahradně-architektonické 
realizace obytného ho souboru se týká Paneláků a přilehlých pozemků. V zadání by mělo být 
vyřešení parkování, klidové zóny, dětská hřiště, zeleň. Cenová nabídka je ve výši 48 000 Kč.  
Vzniklá studie bude představena veřejnosti k připomínkování. 
 
Rozprava: 
E. Hylmarová -  proč pro nás toto dělá paní Zvonečková až z Prahy a ne někdo z okolních 
firem, které se tímto zabývají? 
starosta – některé tyto firmy byly osloveny, ale nabídky nepředložily. Zkušenosti a 
spolupráce s paní Zvonečkovou jsou dobré. 
 
p. Nesládek -  bude v souvislosti s revitalizací parku opraveno stávající pódium? 
starosta – ano, bude. Nebude to přímo z dotačního projektu, který je na zeleň, ale počítá se 
s tím, že pódium zde bude obnoveno.  
 
Mgr. D. Orsák – stihne se tento projekt do příštího roku? 
starosta – ne, tento ne. Ale v ul. B. Němcové bychom rádi stihli v příštím roce úpravy 
realizovat. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo cenovou nabídku Ing. Radky Zvonečkové na zpracování 
zahradně-architektonické studie revitalizace obytného souboru umístěného na p.p.č. 289/1,  
286  a st.p.č. 78/3 v k.ú. Malé Svatoňovice za celkovou cenu 48 000 Kč a pověřuje     
starostu obce podpisem smlouvy o dílo. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 

zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/4-17 bylo schváleno. 
 
d) Cenová nabídka – projektové práce Ing. Novotný 
předložil starosta obce 
Toto se týká dostavby kanalizace. Projektová dokumentace na odkanalizování obce (lokalita 
u OÚ a budoucího technického zázemí a postupně další části obce) – je předložena cenová 
nabídka na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení od Ing. Novotného  
ve výši 120 000 Kč bez DPH.  
Na projektovou dokumentaci je možnost využít dotační tituly – ve spolupráci s Ing. 
Novotným. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo cenovou nabídku Ing. Vlastimila Novotného na vypracování 
Projektové dokumentace pro územní řízení u akce Malé Svatoňovice – dostavba kanalizace  
za celkovou cenu 120 tis. Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 

zdržel se: 0 
Usnesení č. 13/4-17 bylo schváleno. 
 
e) Cenové nabídky  -  čp. 125 
předložil starosta obce 
Obci byly předloženy cenové nabídky na opravy a fasádu objektu čp. 125 (prodejny) –  
Kamil David, M. Svatoňovice  599 743 Kč vč. DPH    (495 655 Kč bez DPH) 
Maratonstav Úpice   601 832 Kč 
Stavo – P, Batňovice   983 833 Kč 
Starosta obce navrhuje vybrat firmu Kamil David – práce by byly zahájeny již v letošním 
roce. 
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Návrh na usnesení: ZO projednalo cenové nabídky na opravu vnější části objektu č.p. 125 
(obchody) a schválilo jako dodavatele stavby firmu Kamil David s výslednou cenou  
495 655 Kč bez DPH. 
Hlasováno o návrhu: pro: 12 
   proti: 0 

zdržel se: 1 
Usnesení č. 14/4-17 bylo schváleno. 
 
f) SOJH – protokol a závěrečný účet za rok 2016 
předložil starosta obce 
Předložený Protokol o schvalování účetní závěrky a Závěrečný účet hospodaření SOJH za 
rok 2016 by mělo ZO vzít na vědomí. 
SOJH pracuje, schází se na pravidelných jednáních. Svazek má nyní nové webové stránky – 
lepší orientace a vzhled. 
 
Návrh na usnesení: ZO vzalo na vědomí Protokol o schvalování účetní závěrky a Závěrečný 
účet hospodaření Svazku obcí Jestřebí hory za rok 2016 schválený výborem svazku dne  
1. 6. 2017. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 

zdržel se: 0 
Usnesení č. 15/4-17 bylo schváleno. 
 
g) Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Malé Svatoňovice 
předložil starosta obce 
Návrh zprávy o uplatňování územního plánu zpracovává Městský úřad Trutnov a vychází ze 
schváleného územního plánu obce. 
Nový územní plán, nebo jeho změna, není zatím nutný. Požadavky jsou evidovány a budou 
uplatněny při zpracování nového ÚP v příštím období. Po rozparcelování pozemků pod 
bytovkami by se o tom mohlo uvažovat.  
Jsou ale místa v obci, kde nebude možné podané požadavky schválit, jsou to pozemky, 
které není možné zásobovat pitnou vodou a zasíťovat (např. louky v Petrovicích a  
Strážkovicích). 
 
E. Hylmarová – Krajský úřad neschválí vymezení nových území na zástavbu, dokud v území 
nejsou vyčerpány všechny schválené plochy k výstavbě. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Malé 
Svatoňovice v uplynulém období. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 

zdržel se: 0 
Usnesení č. 16/4-17 bylo schváleno. 
 
h) Zpráva kontrolního výboru 
předložila E. Hylmarová 
Kontrolní výbor se sešel 29. 6. 2017. Byla kontrolována usnesení, která se týkala daného 
období. 
KV konstatoval, že trvá:  
- usn. RO 16/2-15 – vyklizení nábytku a nástrojů ze zkušební místnosti bývalé dech hudby. 
starosta – místnost vyklizená je, jsou zde jen nějaké historické předměty - nábytek. Bylo 
jednáno se starostou Adršpachu o případném zapůjčení do zámku v Adršpachu, který nyní 
město Adršpach vlastní. 
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- usn RO 24/3-15 - uzavření nových smluv s nájemci nezpoplatněných hrobů, 
Ing. Turek – je to dlouhodobý proces, musí se hodně pátrat po dědicích apod., ale postupně 
se daří na hroby uzavírat nájemní smlouvy. U hrobek je 10ti letá lhůta ke zveřejnění výzvy 
k uzavření smlouvy a proto je řešení složitější. 
 
E. Hylmarová – počítá se s využitím pozemku, který byl zakoupen k rozšíření hřbitova? 
Uvažovalo se o novém urnovém háji a rozptylové loučce. 
starosta – zatím na to obec nemá prostředky, stále platí projekt paní Müllerové. V současné 
době jsou trochu jiné podmínky na rozptylovou loučku, bylo by možná lepší uvažovat jen  
o urnovém háji.  
 
Návrh na usnesení: ZO vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru obce ze dne 29. 6. 2017. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 

zdržel se: 0 
Usnesení č. 17/4-17 bylo schváleno. 
 
i) Rozhledna Žaltman 
předložil starosta obce 
Je vypsaná veřejná sbírka na novou rozhlednu. Je zpracován předběžný náčrt kovové 
konstrukce. Projektant začne pracovat, až bude známa výška rozhledny, kterou musí 
schvalovat CHK Broumovsko. Rozpočet na novou rozhlednu je kolem 3 mil. Kč. 
V neděli 24. 9. 2017 byla odhalena pamětní deska k 50 výročí otevření rozhledny Žaltman 
pro veřejnost. 
Mgr. D. Orsák – jak dlouho potrvá sbírka? 
starosta – do roku 2019 
 
Návrh na usnesení: ZO vzalo na vědomí informace k rozhledně Žaltman. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 

zdržel se: 0 
Usnesení č. 18/4-17 bylo schváleno. 
 
j) Informace o dění v obci 
předložil starosta obce 
 
- Byla učiněna výzva občanům k napojení na splaškovou kanalizaci. Po revizi bylo zjištěno, 
že spousta objektů není ještě napojena. Byl zaslán vyzývací dopis všem, kterých se to týká a 
napojení bude postupně dořešeno. 
 
- Byl dokončen projekt na základní škole – výměna oken a zateplení. Dne 14. 11. 2017 se 
bude konat Den otevřených dveří  - slavnostní zahájení v 16:30 hod. před ZŠ. 
 
- Akce, které proběhnou: - Drakiáda 
    - Výstava Kouzlo barev 
    - Hvězdicový výstup na Žaltman 
    - soutěž O posvícených koláč 
    - Historický parní vlak a návštěva císaře Josefa I. 
    - Burza rostlin 
    - Bluegrassová dílna 
 
- starosta obce seznámil členy zastupitelstva s dopisem od pana Václava Brejtra – 
připomínka, zda by bylo možné v místním rozhlase občas připomenutí nějaké významné 
historické události, která se týká obce. Starosta obce zastává názor, že rozhlas již není 
jediným prostředkem k informování obyvatelstva a slouží hlavně k řešení mimořádných 
situací v obci. Zajímavosti o obci je možné zveřejnit na webu obce nebo ve zpravodaji 
Studánka. 
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- Informace o opravách komunikací  - u pana Plašila se komunikace řeší a rekonstrukce 
proběhne v říjnu, nádvoří u ZŠ 1. a komunikace u ZŠ 2. stupně, oprava cesty ve 
Strážkovicích, nový chodník před MŠ, provádí se další úsek chodníku k Polytexu. 
 
Mgr. D. Orsák – mohl by fungovat kalendář historických událostí, kde by byla uvedena různá 
významná výročí. 
starosta – je to dobrý podnět, něco takové by mohlo fungovat v Muzeu. 
 
Návrh na usnesení: ZO vzalo na vědomí informace o dění v obci 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 
   zdržel se: 0 
Usnesení č. 19/4-17 bylo schváleno. 
 
7. Rozpočtové opatření č. 5/2017 
předložil Ing. K.Turek 
Ve výdajové části rozpočtu dochází k navýšení o 200 tis. Kč v oblasti komunikací z důvodu 
realizace chodníků u MŠ a k Jestřebci. 
V oblasti kulturních akcí dochází k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o 185 tis. Kč. 
V oblasti dětských hřišť dochází k navýšení výdajové části rozpočtu o 430 tis. Kč z důvodu 
realizace hřiště pro děti a mládež (nad Paneláky, u Machů a v parku) v oblasti zájmové 
činnosti a rekreace dochází k navýšení příjmové části rozpočtu o 30 tis. Kč v návaznosti  
na přijaté prostředky na rozhlednu Žaltman a k navýšení výdajové části rozpočtu o 20 tis. Kč 
z důvodu zvýšení nákladů v této oblasti.  
V oblasti veřejného osvětlení dochází k navýšení výdajové části rozpočtu o 100 tis. Kč z 
důvodu realizace vyšších oprav veřejného osvětlení v návaznosti na větrnou kalamitu. V 
oblasti místního hospodářství dochází v příjmové i výdajové části rozpočtu k navýšení o 330 
tis. Kč z důvodu schválení 4 nových pracovníků na VPP (2 pracovníci od 5/2017, 1 pracovník 
od 7/2017 a 1 pracovník od 9/2017).  
V příjmové části rozpočtu dochází v oblasti příjmů z prodeje nemovitého majetku k navýšení 
o částku 15 579 Kč u pozemků a o částku 534 421 Kč u staveb z důvodu prodeje 3 bytových 
jednotek Hamry. 
V oblasti požární ochrany dochází k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o 20 tis. Kč 
z důvodu realizace kropení cisternou SDH. 
V příjmové části rozpočtu dochází k navýšení o 50 tis. Kč z důvodu vyššího příjmu z daně  
z hazardních her, o 10 tis. Kč z důvodu příjmu z prodeje dřeva při údržbě veřejné zeleně  
a o částku 9 287 Kč z důvodu příjmu pokuty za hospodaření s vodou. 
 
Nejsou dotazy k tomuto bodu.  
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 5/2017. Rozpočtovým opatřením 
dojde v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o 1 184 287 Kč. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 
   zdržel se: 0 
Usnesení č. 20/4-17 bylo schváleno. 
 
 
Diskuse se spoluobčany: 
Mgr. D. Kostelecká – v jakém stadiu je rozparcelování lokality pod paneláky – pozemky od 
Pozemkového fondu? 
starosta – je to zadáno geodetům. Do konce roku bychom chtěli vědět, jak budou parcely 
rozvrženy a zároveň bychom chtěli mít cenové nabídky od projektantů a mohli to dát do 
rozpočtu na příští rok a příští rok bychom měli projekt na zasíťování a pak toto řešili dál – 
případné dotace, zálohy od budoucích vlastníků. 
 



Obec Malé Svatoňovice 
 

10 
 

Ing. Dvořák – obec by potřebovala sběrný dvůr. Přistavení velkoobjemového kontejneru 
jednou za rok nestačí. 
starosta – ano, uvažuje se o tom. Nejdříve je třeba vybudovat technické zázemí a získat 
okolní pozemky, které jsou Pozemkového fondu. 
 
Mgr. D. Orsák – jak se bude řešit odchod dětské lékařky? 
starosta – dětská lékařka již v Malých Svatoňovicích ordinovat nebude. Bude ordinovat  
ve Rtyni, není to daleko. 
Mgr. D. Orsák – dětský lékař by měl v naší obci být. 
 
E. Hylmarová – prostor po dětské lékařce zůstane prázdný? 
starosta – nebude prázdný – byl nabídnut MUDr. Cvrčkovi a ten jej bude využívat 
 
 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno ve 20:30  hodin. 
 
Zapsala: J. Goldmannová 
 
 
 
 
 
 
 
  Vladimír Provazník, v.r.                 Josef Smutný, v.r.    Mgr. Pavel Nosek, v.r. 
      starosta obce                         ověřovatelé zápisu 


