
USNESENÍ 
z 22. zasedání Zastupitelstva obce Velké Svatoňovice dne 08.12.2021 

 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 11/2021 a 12/2021 a pověřuje 
starostu obce provedením konečných úprav rozpočtu 2021 po celkovém zaúčtování 
roku 2021. 

 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2023-2024 

v předloženém znění. 
 

3. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2022 jako schodkový s celkovými 
příjmy 28.498.400,- Kč, financování z přebytků hospodaření z předešlých let ve výši 
3.246.000,- Kč, tj. celkové zdroje 31.744.400,- Kč a celkovými výdaji ve výši 
31.744.400,- Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu je odvětvové třídění - paragrafy 

s rozpisem dle tabulky Návrh rozpočtu obce Velké Svatoňovice na rok 2022, který byl 
zveřejněn ve dnech 23.11.2021 - 8.12.2021. 

 

4. Zastupitelstvo obce schvaluje provozní příspěvek pro MŠ a ZŠ Velké Svatoňovice 
v celkové výši 1.458.000,- Kč z čehož 100.000,- Kč bude použito z rezervního fondu 
školy. 
 

5. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek do SOJH Jestřebí hory pro rok 2022 ve výši 
40,- Kč na obyvatele. 
 

6. Zastupitelstvo obce schvaluje prodejní cenu stavebních pozemků „Za Nádrží“, cena 
se skládá ze dvou částí, cena za 1 m2, která činí 730,- Kč + DPH a cena za zřízení 
elektrické přípojky 3 fáze, 25 A, která činí 12.500,- Kč. 
 

7. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny pozemku p.č. 1030/11 o výměře  
1.563  m2 v k.ú. Velké Svatoňovice v majetku obce Velké Svatoňovice, vedeném na listu 
vlastnictví č. 10001 Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální 
pracoviště Trutnov 1 za pozemky p. č. 1251/1 v k.ú. Velké Svatoňovice o výměře 
20.036  m2 a p. č. 1250/2, v k.ú. Velké Svatoňovice o výměře 917 m2 vedeném na listu 
vlastnictví č. 760 Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště 
Trutnov 1 s finančním doplatkem 982.000,- Kč s DPH. 

 

8. Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání směnné smlouvy v předloženém znění 
s paní  

 na směnu pozemku p.č. 1030/11 o 
výměře 1.563 m2 v k.ú. Velké Svatoňovice v majetku obce Velké Svatoňovice, vedeném 
na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální 
pracoviště Trutnov 1 za pozemky p. č. 1251/1 v k.ú. Velké Svatoňovice o výměře 
20.036  m2, p. č. 1250/2, v k.ú. Velké Svatoňovice o výměře 917 m2 vedeném na listu 
vlastnictví č. 760 Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště 
Trutnov 1 s finančním doplatkem 982.000,- Kč s DPH. 

 

 

9. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
na nákup knih do výměnných fondů pro rok 2022 v celkové výši 6.000,- Kč pro Městskou 
knihovnu Trutnov a pověřuje starostu podepsáním smlouvy v předloženém znění. 

 



10. Zastupitelstvo obce vydává na základě § 26 odst. 1 písm. b), § 20 odst. 4 zákona č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, § 10 písm. 
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č.5/2021, kterou se stanovuje úhrada 
vodného ve dvousložkové formě. 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Šrámková, v.r. 

  

Úprava usnesení:  Ing. Libor Kneifel, v.r. 
                                   Tomáš Prouza, v.r. 
          Viktor Marek, starosta, v.r.                                 


