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ZÁPIS 
z 20. zasedání zastupitelstva obce 

ze dne 13. října 2021 s tímto programem: 
 

1. Rozpočtové opatření č. 9/2021 
2. Nájemní smlouva s Lesy České republiky, s. p. 
3. Majetkové záležitosti 
4. Finanční záležitosti 

 
 

Účast:  8 členů – Viktor Marek, Bc. Jakub Kubját, Mgr. Stanislava Illnerová, Tomáš 
Prouza, Ing. Libor Kneifel, Petr Biegel,    Bc. Aleš Vlček, Dušan Frýba 

                             
Omluveni:  1 – člen – Věra Šrejberová 
Zapisovatel:  Bc. Iva Krouželová 
Ověřovatelé zápisu: Tomáš Prouza, Petr Biegel 
Úprava usnesení: Bc. Jakub Kubját, Aleš Vlček 
 
Schválení programu: 
Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
 
1. Rozpočtové opatření č. 9/2021 
 
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva a přistoupil k hlasování o programu a určení ověřovatelů 
zápisu, kontroly usnesení a zapisovatele. Seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 8/2021 
vydaném 30. 9. 2021 a č. 9/2021 vydaném 13. 10. 2021. Rozpočtové opatření č. 8/2021 vydal 
starosta ve své kompetenci a č. 9/2021 bylo předloženo ke schválení. Rozpočtové opatření č. 8/2021 
řeší navýšení daňových příjmů, příjmů ze stočného a služeb poskytovaných OÚ. Ve výdajové části 
řeší navýšení výdajů v oblasti odpadového hospodářství a územního rozvoje. Rozpočtové opatření 
č. 9/2021 řeší přesuny výdajů. Navýšený rozpočet na opravu veřejného osvětlení bude z části 
financován z převodu peněžních prostředků z fondu oprav a udržování obecního vodovodu a z části 
z převodu peněžních prostředků původně plánovaných na zajištění dopravních prostředků pro 
veřejnou zeleň. 
 
Usn. č. 1 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2021 v kompetenci starosty. 

 
Usn. č. 2  
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2021 v předloženém znění. 

Hlasování:  Pro:  8  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

 

2. Nájemní smlouva s Lesy České republiky, s. p. 
 
Záměrem obce je uzavřít nájemní smlouvu s Lesy České republiky, s. p. za účelem rekonstrukce 
opěrné zdi na odtoku rybníku Aman. Smlouva bude uzavřena pouze na dobu trvání oprav, po 
jejichž ukončení dojde k novému zaměření a zapsání do KN. 
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Usn. č. 3 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Lesy České republiky, s. p. se sídlem 
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 421 96 451 na pozemek 
p. č. 2002/1, pronajímaná výměra 15 m2, druh pozemku vodní plocha, vše dle předložené nájemní 
smlouvy a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy. 
Hlasování:  Pro:  8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
3. Majetkové záležitosti 
 
A/ Pro budoucí rozvoj obce je v jejím zájmu směnit stavební parcelu č. 1030/11 za lesní pozemky, 
nebo ornou půdu.  
 
Usn. č. 5 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny pozemku p. č. 1030/11 o výměře 1563 m2 v  

k. ú. Velké Svatoňovice za lesní pozemky, nebo ornou půdu. 

Hlasování:  Pro:  8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

B/ Směnou pozemků p. č. 1763/6 a p. č. 1030/11 dojde k narovnání vlastnických vztahů mezi obcí 
a majiteli pozemku. 
 
Usn. č. 6 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny pozemku p. č. 1763/6 o výměře 58 m2 v k. ú. Velké 

Svatoňovice za část pozemku p. č. 103/1 který bude oddělen geometrickým plánem.  

Hlasování:  Pro:  8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
4. Finanční záležitosti 
Zastupitelstvu byla 20. 10. 2021 předložena žádost o individuální dotaci Sokol Markoušovice ve 
výši 40.000 Kč na podporu kulturního vyžití občanů v Markoušovicích. 
 
Usn. č. 4 
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o individuální dotaci na rok 2021 ve výši 40.000 Kč pro TJ 

Sokol Markoušovice, IČ: 601 52 508 na účel podpory kulturního vyžití, vše dle podané žádosti 

a pověřuje starostu uzavřením Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory. 

Hlasování:  Pro:  8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 
 
 
 
 
Zapsala:  Bc. Iva Krouželová, v. r. 

  
Ověřovatelé zápisu: Tomáš Prouza, v. r.     

Petr Biegel, v. r.     
                    otisk úředního razítka 

         Viktor Marek, starosta, v. r.                                                                                                                                                                                                        


