
Obec Malé Svatoňovice 
 

Z á p i s 
 z 1. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 5. 3. 2018 

v Malých Svatoňovicích 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 14 členů ZO 
Omluveni: Ing. J. Kostelecký 
 

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. 151/2018 ******** 

b) nabídka na odkup BJ č. 337/7 – **** *****,  

c) nabídka odkupu p.p.č. 166/1 

d) žádost o odprodej BJ č. 337/3 – ** ***** 

5. Různé 

a) hospodaření obce k 28.2.2018 

b) závěrečná inventarizační zpráva k 31.12.2017 

c) odvod ze zisku PO BS M. Svatoňovice 

d) převod technického zhodnocení budovy ZŠ 

e) cenová nabídka na opravu pomníku ve Strážkovicích 

f) soutěž Vesnice roku 2018 

g) cenová nabídka – restaurování Sochy Panny Marie 

h) informace o dění v obci 

6. Rozpočtové opatření č. 3/2018 

7. Usnesení a závěr 

   
1. Zahájení, návrh členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
Jednání zahájil starosta obce v 18.00 hodin. Přivítal přítomné – je přítomno 14 členů, tj. 
nadpoloviční většina ZO, a předložil návrh programu jednání.  
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:  
S. Beneš a Mgr. I. Václavková. 
Hlasováno o návrhu: pro: 4 proti: 0, zdržel se: 0 - schváleno. 
 
2. Kontrola usnesení 
Starosta obce předložil usnesení z 5. zasedání ZO konaného dne 11.12.2017 a seznámil 
přítomné s jeho plněním.  
14/5-17 – ZO schválilo darovací smlouvu mezi ***** ********* a obcí – paní ******** se dosud 
nedostavila k podpisu Darovací smlouvy; 
18/5-17 – ZO schválilo návrh na směnu pozemků mezi ZD Velké Svatoňovice a obcí –
smlouva je připravená, ale čekalo se na oddělení pozemku pro vodní dílo na Předních 
horách. Smlouva bude předmětem jednání dalšího zasedání zastupitelstva obce; 
28/5-17 – ZO projednalo možnost prodeje čp. 129 – starosta obce byl pověřen k oslovení 
současných nájemníků, aby vyjádřili svůj názor na koupi a zároveň zjistit současnou cenu 
nemovitosti. Starosta oslovil pana Danielise – zatím nové ceny neposlal. Bude to také na 
programu příštího zasedání zastupitelstva obce. Cena bude pravděpodobně trochu vyšší, 
než byla uváděna v předchozích letech.  
 
K tomuto bodu nejsou další dotazy.  
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3. Zpráva o práci rady obce 
předložil starosta obce 
Od posl. zasedání ZO konaného dne 11. 12. 2017 se sešla rada obce na 4 zasedáních. 
Starosta předložil usnesení ze  zasedání rady obce č. 16/17, 1/18., 2/18, a 3/18. 
Zprávu o práci RO obdrželi členové ZO předem v matriálech.  
 
E. Hylmarová – dar SBČ není vlastně finanční dar, obec je členem SBČ a je to příspěvek. 
starosta – příspěvek je 100 Kč, a dále dar obce je 500 Kč. 
Mgr. D. Orsák – dotaz na dar okrsku č. 2 Radvanice – je to dar okrsku č. 2 nebo paní 
Burdychové? 
starosta – je to dar okrsku č. 2 Radvanice, ale protože nemá právní subjektivitu, dostává dar 
J. Burdychová, jako starostka okrsku č. 2. Stejné je to i u Klubu žen. 
Mgr. D. Orsák - neměl by správnější jednat s okresem, aby toto zaštítil? 
starosta – můžeme se na to zeptat, jestli to jde. 
E. Hylmarová - dotaz na nákup příkopového ramene – jak je toto ekonomicky výhodné. 
starosta – ušetří to čas a stávající křovinořezy. Budeme sekat u našich místních komunikací. 
E. Hylmarová – porovnávalo se třeba, co se platí SÚS, která seče u hlavní komunikace, jak 
se to vrátí? 
starosta – neporovnávali jsme to takto. SÚS nesekala úseky, které my uvažujeme. Dá se to 
využít v každé ulici, to, co se sekalo křovinořezy, budeme sekat tímto ramenem. 
starosta – podal informaci k plynovodnímu vedení v lokalitě Klůček. Bude provedeno 
propojení v komunikaci, kde jsou další sítě. Bude to možné potom využívat a bude také 
možné vyasfaltovat komunikaci a zkolaudovat veřejné osvětlení, plynovodní vedení a 
komunikaci. 
E.Hylmarová – u chodníku, který se bude budovat na hřbitově, počítá se s návazností na 
další pozemek?  
starosta – nijak to zatím nezasáhne do projektu pod hřbitovem. Týká se to chodníku od malé 
branky k velké bráně a dále ke křížku, kde bude chodník kruhově zakončen. Jednou by to 
mohlo pokračovat dál a propojit se na spodní část. Chodník bude z žulových kostek. 
Dále starosta informoval o nové střešní krytině na Pastoušce v Petrovicích. 
starosta – informoval o přípravě stavby technického zázemí obce – výběr jednotlivých 
dodavatelů. V letošním roce by měla být zhotovena hrubá stavba a v příštím roce by byla 
stavba dokončena. 
Mgr. D. Kostelecká – nájemní smlouva na pozemek s manž. *********** –  na který je to 
pozemek? 
starosta – pozemek pod jejich domem.  
Ke zprávě o práci rady obce nebyly další připomínky ani dotazy. 
 
Návrh na usnesení: ZO vzalo na vědomí zprávu o práci rady obce. 
Hlasováno o návrhu: pro: 14 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 1/1-18 bylo schváleno. 
 
4. Majetkové záležitosti 
předložil starosta obce 
 
a) Kupní smlouva č. 151/2018 – ** ******** 
jedná se o komunikaci směrem na IDU ve vlastnictví paní ****** ******** Byly zhotoveny 
geometrické plány na oddělení pozemků – p.p.č. 510/8 a 510/13. Tyto pozemky paní ******** 
obci prodává za celkovou částku 23 150 Kč.  Návrh kupní smlouvy obdrželi členové ZO 
v materiálech. 
K tomuto bodu nejsou žádné dotazy. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo Kupní smlouvu č. 151/2018 mezi obcí a paní ******* 
********* na odkup p.p.č.  510/8 o celkové výměře 120 m2 a p.p.č. 510/13 o celkové výměře 
343 m2, vše v k.ú. Malé Svatoňovice, 
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Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 
   zdržel se: 1   
Usnesení č. 2/1-18 bylo schváleno. 
 
b) Nabídka na odkup BJ č. 337/7 – **** ***** 
**** ***** je vlastníkem BJ č. 337/7 – obec má dle kupní smlouvy předkupní právo na odkup 
bytu – pan ***** tento byt obci nabídl a zároveň předložil obci návrh kupní smlouvy s paní 
******* **********, která v bytě v současné době bydlí. Starosta navrhuje odmítnout nabídku 
pana Samka na odkup BJ tzn. předkupní právo obce neuplatnit, a schválit prodej paní 
Zuzaně Winterové. 
 
Návrh na usnesení: ZO odmítá nabídku pana **** ********* ***** na odkup BJ č. 337/7 
umístěné na st. p. č. 591 v k.ú. Malé Svatoňovice, založenou na předkupním právu 
vyplývajícím z kupní smlouvy č. 0666/2017 a souhlasí s prodejem bytové jednotky paní ****** 
********* na základě předloženého návrhu kupní smlouvy. 
Hlasováno o návrhu: pro: 14 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 3/1-18 bylo schváleno. 
 
c) Nabídka odkupu p.p.č. 166/1 v k.ú. Malé Svatoňovice 
Paní ******* nabízí znovu obci p.p.č. 166/1 k odkoupení. Na minulém zasedání byla tato 
nabídka řešena – za cenu 250 Kč/m2 . Tuto nabídku ZO neschválilo. Nyní nabízí pozemek za 
cenu 150 Kč/m2. Jedná se o pozemek na Klůčku o výměře 7 821 m2. Pozemek vlastní více 
vlastníků – všichni by s prodejem souhlasili.  
 
E. Hylmarová -  je to pěkná parcela, podle územního plánu je tato lokalita určena k zástavbě 
a určitě by byl o toto zájem. Obec na tom může jedině vydělat. 
starosta – teď už určitě. Za tyto peníze je to již pro obec únosné a je vhodné pozemek koupit. 
Bude určitě chvíli trvat, než se vše vyřídí, je tu 9 vlastníků. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo nákup p.p.č. 166/1 v k.ú.  Malé Svatoňovice o celkové 
výměře 7 821 m2 za nabízenou cenu 150 Kč/m2.    
Hlasováno o návrhu: pro: 14 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 4/1-18 bylo schváleno. 
 
d) Žádost o odprodej BJ č. 337/3 – ** ***** 
** ****** žádá o odprodej bytu v současné době užívaného ** **********, která se v průběhu 
roku odstěhuje. O tento byt už v minulosti projevila zájem také paní *********, která bydlí 
v pronajatém bytě pana *******. Starosta obce navrhuje řešit toto obálkovou metodou až 
v době, kdy se byt uvolní. 
 
Návrh na usnesení: ZO projednalo žádost ** ****** na odkup bytové jednotky č. 337/3 
umístěné na st.p.č. 591 v k.ú. Malé Svatoňovice. Podmínky prodeje se budou řešit v době, 
kdy bude prodej aktuální. 
Hlasováno o návrhu: pro: 14 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 5/1-18 bylo schváleno. 
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5. Různé 

a) Hospodaření obce k 28. 2. 2018 

předložil Ing. Turek 

Celkové příjmy jsou vy výši 4 929 439,63 Kč, což je 20,20 % rozpočtu - jsou zatím vyšší než 
byly očekávány, částečně z důvodu zvýšení příjmů z daně z přidané hodnoty. 
Výdaje jsou ve výši 3 364 198,34, což je 13,4 % - jsou  zhruba o 3 % nižší, než je plánovaná 

skutečnost. 

K tomuto bodu nejsou dotazy. 

Návrh na usnesení: ZO vzalo na vědomí hospodaření obce k 28. 2. 2018. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 
   zdržel se: 1   
Usnesení č. 6/1-18 bylo schváleno. 
 
b) Závěrečná inventarizační zpráva k 31. 12. 2017 
předložil Ing. Turek 
Na základě příkazu starosty číslo 2/2017  ze dne 20. 11. 2017 a plánu inventur proběhla  
řádná inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2017 s tímto výsledkem:   
1. Inventura staveb, pozemků a samostatných movitých věcí  - bez zjištěných závad  
2. Inventura drobného dlouhodobého nehmotného majetku - bez zjištěných závad.  
3. Inventura drobného dlouhodobého hmotného majetku - bez zjištěných závad.   
4. Zboží na skladě souhlasí.    
5. Inventura pohledávek a závazků - bez zjištěných závad.    
6. Podrozvaha - rozdíly nezjištěny. 
Byl zpracován návrh na likvidaci přebytečného a neupotřebitelného majetku, který schválila 
rada obce na svém zasedání dne 26. 2. 2018. 
K tomuto bodu nejsou dotazy. 

Návrh na usnesení: ZO projednalo souhrnnou inventarizační zprávu o průběhu a výsledku 
inventarizace k 31. 12. 2017 a schválilo výsledek inventarizace a způsob vypořádání 
zúčtovatelných rozdílů k 31. 12. 2017.  
Hlasováno o návrhu: pro: 14 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 7/1-18 bylo schváleno. 
 
c) Odvod ze zisku PO Bytová správa Malé Svatoňovice 
předložil Ing. Turek 
Tento závazný ukazatel reaguje na skutečnost, že v majetku obce zůstávají ještě 4 bytové 
jednotky v BD Hamry a inkaso nájmů z těchto b.j. jde prostřednictvím Bytové správy, která 
nám je potom odvádí na náš účet. Jedná se o 12 nájmů za 4 bytové jednoty na rok 2018 – 
měsíčně bude převáděno na účet obce do celk. výše 53 844 Kč. 
Pokud by se prodal některý z bytů, bude toto aktualizováno. 
 
Návrh na usnesení: ZO stanoví jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2018 příspěvkové 
organizaci Bytová správa Malé Svatoňovice odvod ze zisku organizace z nájmů bytového 
domu Hamry za rok 2018 ve výši 53 844 Kč. Měsíční splátky ve výši měsíčních příjmů 
z nájmů bytového domu Hamry provádět vždy k 25. dni měsíce, až do dosažení celkové  
výše odvodu, tzn. do výše 53 844 Kč.  
Hlasováno o návrhu: pro: 14 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 8/1-18 bylo schváleno. 
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d) Převod technického zhodnocení budovy ZŠ 
předložil Ing. Turek 
Jedná se o proběhlou rekonstrukci základní školy (zateplení, výměna oken a další stavební 
práce), která je vedena v účetnictví obce ve výši 6 432 383,40 Kč a protože tento objekt je ve 
správě základní školy, je třeba toto technické zhodnocení převést. Nejvhodnějším 
okamžikem je čtvrtletí z důvodu odpisů a proto se navrhuje převod technického zhodnocení 
na PO ZŠ Malé Svatoňovice k 1. 4. 2018.  
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo převod technického zhodnocení budovy čp. 178 ve výši 
6 432 383,40 Kč na příspěvkovou organizaci obce Základní škola Malé Svatoňovice  
k 1. 4. 2018. 
Hlasováno o návrhu: pro: 14 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 9/1-18 bylo schváleno. 
 
e) Cenová nabídka na opravu pomníku ve Strážkovicích 
předložil starosta obce 
Cenová nabídka na opravu pomníku ve Strážkovicích byla zpracovaná panem Petrem 
Tomášem z Nového Města nad Metují. Pomník je v havarijním stavu, hrozí zborcení zdi u 
pomníku. Na pomník bude vrácena znovu busta T.G. Masaryka, která zde v současné době 
není. Starosta navrhuje nabídku pana Tomáše schválit. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo cenovou nabídku pana Petra Tomáše na opravu a 
restaurování pomníku s bustou T. G. Masaryka ve Strážkovicích v hodnotě 303 000 Kč.  
Hlasováno o návrhu: pro: 11 
   proti: 0 
   zdržel se: 3   
Usnesení č. 10/1-18 bylo schváleno. 
 
f) Soutěž Vesnice roku 2018 
předložil starosta obce. 
Na konferenci Den malých obcí byl zahájen 24. ročník soutěže Vesnice roku v Programu 
obnovy venkova. Přihlášky mohou obce podávat do 30, dubna. Soutěž probíhat ve dvou 
kolech - krajském a celostátním. Obce oceněné v soutěži mohou získat finanční odměnu. 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s podmínkami soutěže, starosta navrhuje přihlášku do 
této soutěže podat. 
 
E. Hylmarová – v minulosti dostala naše obec v této soutěži ocenění za společenský život. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo účast obce Malé Svatoňovice v soutěži Vesnice roku 2018 
a ukládá starostovi obce zaslat přihlášku do této soutěže nejpozději do 30. 4. 2018. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 
   zdržel se: 1   
Usnesení č. 11/1-18 bylo schváleno. 
 
g) Cenová nabídka – restaurování Sochy Panny Marie 
předložil starosta obce. 
Jedná se o kulturní památku na Klůčku - celá akce je projednána s Mgr. Hynkem Benešem 
z odboru kultury MěÚ Trutnov. K restaurování této památky doporučil Lucii Trunečkovou, 
která předložila cenovou nabídku a zpracovala celý tento záměr, tak, abychom mohli 
požádat o dotaci. Žádost o dotaci byla podaná na Ministerstvo kultury  - máme 
předschváleno 200 tis. Kč, a druhá žádost byla podaná v dotačním titulu Královéhradeckého 
kraje na 281 100 Kč.  Doplatek obce by činil, v případě schválení obou žádostí, 170 tis. Kč. 
Restaurování by mělo být kompletní - socha, podstavec, pilíř i schodiště včetně zídky. Mělo 
by být odstraněno současné oplocení. 
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E. Hylmarová – připomíná, že v MBČ jsou ještě stále uloženy dvě sochy Panny Marie 
z Odolova – jedna kopie a jeden originál. Socha by se mohla do Odolova vrátit. 
starosta – určitě se s tím počítá. Je třeba uchytit sochu do podstavce – oslovíme znovu pana 
Tomáše, aby toto provedl. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo cenovou nabídku Lucie Trunečkové na restaurování Pilíře 
se sochou Panny Marie v Malých Svatoňovicích včetně odbourání a provedení nové zídky se 
schodištěm v celkové hodnotě 651 100 Kč. 
Hlasováno o návrhu: pro: 14 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 12/1-18 bylo schváleno. 
 
h) Informace o dění v obci 
předložil starosta obce 
 
- Revitalizace parku – starosta informoval o realizace projektu - zahájení 03/2018, ukončení 
06/2018. Seznámil se záměrem zbourat zeď u čp. 37 na náměstí, která je v majetku obce. 
Dále starosta obce seznámil přítomné s plánovanými úpravami veřejného prostranství v ulici 
B. Němcové- stráň za kult. klubem, dětské hřiště, prostor pro parkování u Salamandru. 
 
- Místní komunikace Odolov – je podaná žádost o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj a 
v případě schválení se bude opravovat celá Cesta osvobození až k hospodě, a dál 
k Panskému domu a také cesta k lesu kolem ***********. 
 
- Kanalizace „Stodoly“ (odkanalizování OÚ, technického zázemí, čp. 129, 48 a hasičské 
zbrojnice) a „Pod Polytexem“ – je podaná žádost o dotaci. 
 
- Výměna dalších světel na náměstí. 
 
- Zastávka v Odolově – bude opravena a prostor rozdělen příčkou na stání pro kontejnery. 
 
- Uvítací tabule jsou doplněné o další informace. 
 
- Reflexní nálepky – v obci je umístěn box s reflexními samolepkami se znakem obce  
u dětského hřiště u obchodu U Machů a další bude ještě směrem na Jestřebec. 
 
- Byla zařízena nová kuchyňka v kulturním klubu. 
 
- Projekt Čapek –  
E. Hylmarová- ve spolupráci MBČ, Obce a ostatních měst a obcí, z iniciativy svazu 
cestovního ruchu Branka a Královéhradeckého kraje, vznikl projekt s názvem Čapek. Projekt 
provází návštěvníky místy v rámci Královéhradeckého kraje, která se vztahují k pobytu, 
životu rodiny Čapkovy - ve spolupráci obcí a měst Malé Svatoňovice, Žernov, Hronov, Úpice, 
Hradec Králové, Žacléř a Špindlerův Mlýn. Cílenou skupinou jsou rodiny s dětmi, ale  
i jiný návštěvníci. Vznikla mapka, webové stránky, které informují o celém projektu. Protože, 
že rok 2018 připomíná některá výročí vztahující se k Čapkovi, ale i k 1. republice, 
Královéhradecký kraj si Čapka vzal jako představitele prvorepublikového období. Některé 
aktivity budou financovány Královéhradeckým krajem. Jednou z těchto akcí bude v pátek 
9.3.2018 v Hradci Králové zahájení veletrhu cestovního ruchu Infotour – celý veletrh bude 
zahájen konferencí s názvem Čapci, kde vystoupí s přednáškami odborníci s čapkovskou 
tématikou a nepochybně je to propagace celého regionu i naší obce. 
 
- Terénní expozice důlních strojů – informace na webu obce. 
 
- Festival zážitků – každou sobotu v létě bude od 14 do 17 hodin návštěva Muzea bratří 
Čapků zpestřena o zážitek. 
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- Naše obec se opět zapojila do akce Ukliďme Česko. V sobotu 7. 4. 2018 proběhne jarní 
úklid v obci (v parku a v Mariánském sadu) – sraz na náměstí v 8.30 hodin. 
 
- Divadelní představení Bosé nohy v parku – v pátek 16. 3. 2018 od 19 hodin. 
 
- Zahájení velikonoční výstavy Velikonoce u Studánky v pátek 23. 3. 2018, která potrvá  
do 2. 4. 2018. 
 
- Plánuje se další promítání filmu v kině. 
 
- informace o uzavírce ul. Petříkovická – objížďka bude opět přes Malé Svatoňovice. 
 
- informace o výši částky na transparentním účtu obce na novou rozhlednu. Stále se 
připravuje další možnosti dofinancování této akce – Kup si schod. 
 
E. Hylmarová - schody u obchodu v Panelákách jsou v havarijním stavu a chodí zde hodně 
starých lidí. 
starosta – asi patří k obchodu, ale opravíme je na jaře. 
 
J. Smutný – připomíná zasypání děr po sloupech v Odolově. Jsou opravdu nebezpečné. 
starosta – ano, budou zasypány. 
 
Mgr. D. Kostelecká – dotaz na pozemky pod paneláky. 
starosta – byly osloveny firmy k předložení cenových nabídek, měla by vzniknout studie  
na zasíťování. Toto bude připraveno na další zasedání zastupitelstva – stále se na tom 
pracuje. 
Návrh na usnesení: ZO vzalo na vědomí informace o dění v obci 
Hlasováno o návrhu: pro: 14 
   proti: 0 
   zdržel se: 0     
Usnesení č. 13/1-18 bylo schváleno. 
 
6. Rozpočtové opatření č. 3/2018 
předložil Ing. Turek 
Ve výdajové části rozpočtu dochází v oblasti obnovy kulturních památek k navýšení o částku 
450 tis. Kč z důvodu realizace opravy Sochy Panny Marie na Klůčku, v oblasti bytového 
hospodářství k navýšení o částku 75 tis. Kč z důvodu dokončení plynofikace lokality Klůček, 
v oblasti nebytového hospodářství k navýšení o částku 100 tis. Kč z důvodu realizace opravy 
zábradlí u čp. 125, v oblasti pohřebnictví dochází k navýšení výdajů o částku 65 tis. Kč  
v návaznosti na uzavřenou smlouvu na realizaci chodníku na hřbitově, v oblasti místního 
hospodářství k navýšení o částku 30 tis. Kč z důvodu realizace opravy střechy na Pastoušce 
v Petrovicích, v oblasti údržby veřejné zeleně k navýšení o částku 300 tis. Kč z důvodu 
nákupu příkopového hydraulického ramene k traktoru, v oblasti místního hospodářství 
dochází k navýšení o částku 1 200 tis. Kč z důvodu nákupu pozemků pro bytovou výstavbu 
na Klůčku, v oblasti voleb do Senátu ČR a na Prezidenta ČR dochází k navýšení o částku  
6 700 Kč z důvodu úhrady sociálního pojištění z odměn za volby členů okrskové volební 
komise v roce 2018. Zvýšené výdaje jsou kryty zůstatkem finančních prostředků  
z předchozích let ve výši 2 182 856 Kč. V příjmové části rozpočtu dochází dále k navýšení 
odvodu ze zisku příspěvkové organizace Bytová správa ve výši 53 844 Kč v návaznosti  
na odvod nájmů za rok 2018 ze zbývajících bytů bytového domu Hamry. 
V oblasti daně z příjmu právnických osob dochází v příjmové i výdajové části rozpočtu  
k navýšení o částku 132 190 Kč z důvodu upřesnění přiznání daně z příjmu právnických 
osob za obec za rok 2017. 
V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů dojde ke zvýšení příjmové části rozpočtu o 186 034 Kč, výdajové části rozpočtu  
o 2 368 890 Kč a ke zvýšení potřeby financování o částku 2 182 856 Kč. 
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Nejsou dotazy k tomuto bodu.  
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3/2018. Rozpočtovým opatřením 
dojde v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ke zvýšení příjmové části rozpočtu o 186 034 Kč, výdajové části 
rozpočtu o 2 368 890 Kč a ke zvýšení potřeby financování o částku 2 182 856 Kč. 
Hlasováno o návrhu: pro: 14 
   proti: 0 
   zdržel se: 0 
Usnesení č. 14/1-18 bylo schváleno. 
 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19:45 hodin. 
 
Zapsala: J. Goldmannová 
 
 
 
 
 
 
 
  Vladimír Provazník, v.r.                       Stanislav Beneš, v.r.    Mgr. Ivana Václavková, 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. 

 
 


