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ZÁPIS 

z 22. zasedání zastupitelstva obce 

ze dne 08. prosince 2021 s tímto programem: 
 

 

1. Rozpočtové opatření č. 11/2021, 12/2021 

2. Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2023-2024 

3. Rozpočet obce na rok 2022 

4. Provozní příspěvek pro ZŠ a MŠ 

5. Finanční příspěvek SOJH  
6. Směna pozemku 

7. Finanční záležitosti 
8. Různé 

 

 

Účast:  7 členů – Viktor Marek, Mgr. Stanislava Illnerová, Tomáš Prouza, Ing. Libor 

Kneifel, Bc. Aleš Vlček, Dušan Frýba, Věra Šrejberová 

                             

Omluveni:  2 členové - Bc. Jakub Kubját, Petr Biegel 

Zapisovatel:  Jana Šrámková 

Ověřovatelé zápisu: Bc. Aleš Vlček, Věra Šrejberová 

Úprava usnesení: Tomáš Prouza, Ing. Libor Kneifel 
 

Schválení programu: 
Pro: 7     Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

1. Rozpočtové opatření č. 11/2021, 12/2021 

 

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva a přistoupil k hlasování o programu a určení ověřovatelů 
zápisu, kontroly usnesení a zapisovatele. Seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 11/2021 a 

12/2021. Rozpočtové opatření č. 11/2021 řeší navýšení daňových příjmů z vodného, stočného a 
poplatku za odpady. Ve výdajích řeší navýšení v oblastech kanalizace, územního rozvoje a voleb 
2021. Rozpočtové opatření č. 12/2021 řeší převod prostředků na podúčet obnovy VaK, vyrovnává 
výši přijatých a poskytnutých dotací dle skutečnosti a navyšuje výdaje v oblasti kanalizace. 

 

Usn. č. 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. 
Hlasování:  Pro:  7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

2. Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2023-2024 

Byl předložen ke schválení návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023-2024. Výhled 
vychází z plánovaných akcí na následující roky, z předpokládaných příjmů a z odhadu běžných 
provozních výdajů. Návrh výhledu byl zveřejněn na úřední desce od 23.11.2021 do 08.12.2021. 

 

 



2/4 

 

 

Usn. č. 2 

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

v předloženém znění. 
Hlasování:  Pro:  7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

3. Rozpočet obce na rok 2022 

Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2022, který vychází z rozpočtového výhledu 
s upřesněním podle předpokládaných příjmů a plánovaných výdajů pro rok 2022. Rozpočet obce na 
rok 2022 je navržen 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. Schodek rozpočtu bude kryt z přebytku hospodaření z minulých let. 
V příjmech došlo oproti střednědobému výhledu rozpočtu ke zvýšení daňových příjmů a ke zvýšení 
kapitálových příjmů z prodeje pozemků. Výdaje byly oproti střednědobému výhledu rozpočtu 
zvýšeny o více než 6 milionů Kč a budou kryty přebytkem hospodaření z minulých let. Návrh 
rozpočtu obce Velké Svatoňovice na rok 2022, který byl zveřejněn ve dnech 23.11.2021 - 8.12.2021. 

Byly zodpovězeny dotazy k některým částem rozpočtu a následně bylo hlasováno. 
 

Usn. č. 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. 

Hlasování:  Pro:  7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

 

4. Provozní příspěvek pro ZŠ a MŠ 

Starosta informoval o výši provozního příspěvku pro ZŠ a MŠ Velké Svatoňovice na rok 2022, který 
činí 1.458.000,- Kč z čehož 100.000,-Kč bude použito z rezervního fondu. 

 

 

Usn. č. 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. 
Hlasování:  Pro:  7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

 

5. Finanční příspěvek SOJH 

 

Dále byl ke schválení předložen příspěvek do SOJH na rok 2022 ve výši 40,-Kč na obyvatele obce dle 
usnesení z jednání SOJH. Starosta informoval o akcích a podpoře SOJH a o přínosu pro obec.  
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Usn. č. 5 

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

Hlasování:  Pro:  7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

6. Směna pozemku 

Na 20. zasedání zastupitelstva obce dne 13. října 2021, byl odsouhlasen usnesením č. 5 záměr 
směny obecního pozemku p.č. 1030/11 o výměře 1.563 m2 v k.ú. Velké Svatoňovice, za lesní 
pozemky, či ornou půdu. Záměr směny byl zveřejněn na úřední desce od 25. října do 19. listopadu 
2021. Ve lhůtě, ve které byl záměr směny vyvěšen, nebyly vzneseny žádné námitky a zastupitelstvu 

byl předložen návrh směnné smlouvy s paní  

Usn. č. 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. 
Hlasování:  Pro:  7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Usn. č. 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. 

Hlasování:  Pro:  7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

7. Finanční záležitosti 

A/ Dále byli přítomní informováni o prodejní ceně 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. Námitky nebyly, bylo přistoupeno k hlasování. 
 

Usn. č. 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. 
Hlasování:  Pro:  7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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B/ Starosta předložil ke schválení žádost o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů 
pro rok 2022 v celkové výši 6.000 Kč pro Městskou knihovnu Trutnov. 

Usn. č. 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. 
Hlasování:  Pro:  7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

8. Různé 

V souladu s platnou legislativou (zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích), bylo  nutno 

vydat vyhlášku č. 5/2021, která upravuje formu úhrady vodného zahrnující dvě složky, tj. cenu 

vodného – stočného + stálý plat. 

Usn. č. 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. 
Hlasování:  Pro:  7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Jana Šrámková, v. r. 

  

Ověřovatelé zápisu: Věra Šrejberová, v. r.     

Bc. Aleš Vlček, v. r.     

                    otisk úředního razítka 

         Viktor Marek, starosta, v. r.                       


