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ZÁPIS 
z 21. zasedání zastupitelstva obce 

ze dne 10. listopadu 2021 s tímto programem: 
 

1. Rozpočtové opatření č. 10/2021 
2. Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového    
hospodářství 
3. Obecně závazná vyhláška č.4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 
4. Stanovení ceny vodného a stočného 
5. Finanční záležitosti 
6. Ostatní záležitosti 

 
 

Účast:  7 členů – Viktor Marek, Mgr. Stanislava Illnerová, Tomáš Prouza, Ing. Libor 
Kneifel, Bc. Aleš Vlček, Dušan Frýba 

                             
Omluveni:  2 členové -  Bc. Jakub Kubját, Petr Biegel 
Zapisovatel:  Jana Šrámková 
Ověřovatelé zápisu: Věra Šrejberová, Dušan Frýba 
Úprava usnesení: Ing. Libor Kneifel, Bc. Aleš Vlček 
 
Schválení programu: 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
 
1. Rozpočtové opatření č. 10/2021 
 
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva a přistoupil k hlasování o programu a určení ověřovatelů 
zápisu, kontroly usnesení a zapisovatele. Seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 10/2021, 
které vydal ve své kompetenci den 29.10.2021. Rozpočtové opatření řeší navýšení daňových příjmů 
z vodného, stočného a prodeje odpadů. Na straně druhé řeší navýšení výdajů na geodetické práce a 
volby. 
 
Usn. č. 1 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2021 v kompetenci starosty. 
 
2. Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového    
hospodářství 
 
Z důvodu novelizace zákona o odpadech je nutné schválit novou vyhlášku o místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství. Od roku 2022 přestává platit již zavedený známkový 
systém, který bude nahrazen poplatkem 400 Kč za osobu s TP v obci Velké Svatoňovice. Těsně před 
hlasováním dorazila zastupitelka Mgr. Stanislava Illnerová.  
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Usn. č. 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. 
Hlasování:  Pro:  7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
3. Obecně závazná vyhláška č.4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 
V souvislosti se zavedením nového systému hrazení poplatku za odpad, došlo též ke změně obecně 
závazné vyhlášky týkající se obecního systému odpadového hospodářství na území obce Velké 
Svatoňovice. Schválením vyhlášky č. 4/2021 se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2015. 
 
Usn. č. 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. 
Hlasování:  Pro:  7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
4. Stanovení ceny vodného a stočného 
Legislativní změnou došlo k úpravě období, na které je stanovována cena vodného a stočného. 
Původně bylo stanoveno období od srpna do července následujícího roku. Po zmíněné úpravě 
zákona došlo ke změně období na kalendářní rok (tj. leden-prosinec). Již odsouhlasená cena 
vodného a stočného nebyla změněna. 
 
Usn. č. 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). 
Hlasování:  Pro:  7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
5. Finanční záležitosti 
 
Zastupitelstvu byly předloženy dvě žádosti na poskytnutí finančního daru pro rok 2022 
1/ Hospic Anežky České – 5.000 Kč 
2/ MěKS Červený Kostelec – sborník Rodným krajem – 3.500 Kč 
 
Usn. č. 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. 
Hlasování:  Pro:  7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Usn. č. 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. 
Hlasování:  Pro:  7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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6. Ostatní záležitosti 
 

A/ Starosta předložil návrh Mandátní smlouvy o provozování svozu odpadu s firmou Transport 
Trutnov s.r.o. pro rok 2022. 
 
Usn. č. 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. 
Hlasování:  Pro:  7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
B/ V dalším bodě starosta seznámil přítomné se změnou v   poskytování příspěvku na stravovaní pro 
zaměstnance obce. Vnitřní směrnice č. 1/2021 upravuje formu příspěvku – tzv. stravenkový puašál.  
 
Usn. č. 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. 
Hlasování:  Pro:  7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
C/ Dále byl přednesen návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
dohody o umístění stavby č. IV-12-2021591/SOBS VB/1 Velké Svatoňovice s firmou ČEZ Distribuce 
pro následné vybudování elektrických přípojek ke stavebním parcelám za bývalou požární nádrží.   
 
Usn. č. 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. 
Hlasování:  Pro:  7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
D/ Dne 09.11.2021 doručila paní Gabriela Bobková na podatelnu OÚ ve Velkých Svatoňovicích  
ukončení nájemní smlouvy restaurace K-Klub sepsané dne 01.02.2021. 
 
Usn. č. 10 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí ukončení nájmu restaurace K-Klub ve Velkých Svatoňovicích 
provozovatelem paní Gabrielou Bobkovou. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala:  Jana Šrámková, v. r. 

  
Ověřovatelé zápisu: Šrejberová Věra, v. r.     

Dušan Frýba, v. r.     
                    otisk úředního razítka 

         Viktor Marek, starosta, v. r.                                                                                                                                                                                                        


