
USNESENÍ 

z 21. zasedání Zastupitelstva obce Velké Svatoňovice dne 10.11.2021 

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2021 v kompetenci 

starosty. 

 

2. Zastupitelstvo obce vydává na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d)  

a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, 

obecně závaznou vyhlášku č.3 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství. 

 

3. Zastupitelstvo obce vydává na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku č.4/2021 o stanovení 

obecního systému odpadového hospodářství. 

 

4. Zastupitelstvo obce schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2022 s účinností 
od 01.01.2022 ve výši: cena předávané vody 10,44 Kč/m3 bez DPH (11,49 Kč s DPH  
10 %), stálý plat 210 Kč bez DPH (231 Kč vč. DPH), vodné 25,79 Kč/m3 bez DPH (28,37 
Kč s DPH) a stočné 34,44 Kč/m3 bez DPH (37,89 Kč vč. DPH). 
 

5. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru pro rok 2022 pro Hospic 

Anežky České v Červeném Kostelci ve výši 5.000 Kč a pověřuje starostu uzavřením 

darovací smlouvy. 

 

6. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru pro Městské kulturní 
středisko Červený Kostelec na vydání sborníku Rodným krajem 2022 ve výši 3 500 Kč a 
pověřuje starostu uzavřením darovací smlouvy. 
 

7. Zastupitelstvo obce schvaluje Mandátní smlouvu o provozování svozu odpadu 

s firmou TRANSPORT Trutnov s.r.o. dle předloženého návrhu pro rok 2022 a pověřuje 

starostu obce podpisem smlouvy. 

 

8. Zastupitelstvo obce vydává směrnici č.1/2021 v předloženém znění pro poskytování 

příspěvku na stravování zaměstnanců obce formou stravenkového paušálu s platností 

od 1.11.2021. 

 

9. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2021591/SOBS VB/1 Velké Svatoňovice 

s firmou ČEZ Distribuce, a.s. na nové kabelové vedení veřejné distribuční sítě el. 

energie v předloženém znění a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy. 

 

10. Zastupitelstvo obce bere na vědomí ukončení nájmu restaurace K-Klub ve Velkých 

Svatoňovicích provozovatelem paní Gabrielou Bobkovou. 

 

 



Zapsala:      Jana Šrámková, v.r. 

                                                                                                                                                                                                                            

Úprava usnesení: Ing. Libor Kneifel, v.r.                        otisk úředního razítka 
   Bc. Aleš Vlček, v.r   Viktor Marek, starosta  v.r.                                                                                                                                                                                              
           
                                  
                                       
                             


