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ZÁPIS 
z 28. zasedání zastupitelstva obce  

ze dne 13. září 2017 s tímto programem: 

 

1. Rozpočtové opatření č. 4 

2. Majetkové záležitosti  

3. Různé 

 

Účast:  8 členů zastupitelstva dle prezenční listiny – Bc. Petr Martinec, Ing. Libor 

Kneifel, Dušan Frýba, Bc. Aleš Vlček, Ing. Zdeněk Štěpán, Jan Špetla,  David 

Šrůtek, Ludmila Špetlová 

Omluveni:  Radek Posdiena 

Zapisovatel:  Jitka Palachová 

Ověřovatelé zápisu:    Jan Špetla, Dušan Frýba       

Úprava usnesení: Ing. Zdeněk Štěpán, Ludmila Špetlová 

Pro:  8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

1. Rozpočtové opatření č. 4 

Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 4 – celková změna příjmů snížení o 53 000 Kč, 

celková změna výdajů také snížení o 53 000 Kč, tj. ve stejné výši, čímž nebylo měněno financování 

rozpočtu. Ve výdajích se změny týkaly zejména posílení rozpočtu na opravu podlah v hasičských 

zbrojnicích, navýšení opravy čp. 286 (vedle OÚ bývalý mandl) na zateplení a okna a posílení 

provozního příspěvku škole z důvodu oprav kuchyně aj. Podrobný rozpis změn byl v předloženém 

návrhu Rozpočtového opatření č. 4 a po schválení bude zveřejněn na úřední desce. 

 

Usn. č. 1 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.4/2017 v předloženém znění a souhlasí 

s přesunem finančních prostředků v rámci rozpočtu obce. 

Hlasování: 

Pro:  8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

2. Majetkové záležitosti 

a) Odkup pozemků pro narovnání vztahů k místní komunikaci cesta ke Kvíčale 

- jedná se o pozemek č. 1860/18, ostatní plocha, v k.ú. Velké Svatoňovice o výměře 86 m2, za cenu 

50 Kč/m2 od Antonína Šrejbera a p. č. 1860/19 v k.ú. Velké Svatoňovice o výměře 164 m2, za cenu 

50 Kč/m2 od Květy Štěpánské.  

 

Usn. č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemku od p. Antonína Šrejbera, bytem Velké Svatoňovice 

17, a to parcelu č.1860/18 vedenou jako ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86 m2, za 

předem dohodnutou částku 50 Kč/m2 a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy. 

Hlasování: 

Pro:  8  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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Usn. č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemku od pí. Květy Štěpánské, bytem Velké Svatoňovice 

330, a to parcelu č. 1860/19, vedenou jako ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 164 m2, za 

předem dohodnutou částku 50 Kč/m2 a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.  

Hlasování: 

Pro:  8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

b) Směna pozemků pro narovnání vztahů k místní komunikaci cesta Karbanka 

- jedná se o bezúplatnou směnu pozemku obce č. 427, lesní plocha, v k.ú. Velké Svatoňovice za 

pozemky ve společném vlastnictví manželů Petra Čapka a Dominiky Čapkové – podrobně viz 

usnesení: 

 

Usn. č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr bezúplatné směny pozemku ve vlastnictví obce Velké 

Svatoňovice p.č. 427 o výměře 669 m2, vedený jako lesní pozemek v k.ú. Velké Svatoňovice a obci 

Velké Svatoňovice, v účetní hodnotě 54.857 Kč, zapsané na LV č. 10001  za pozemky č. 622/2 

o výměře 15 m2, ostatní plocha, č. 623/2 o výměře 283 m2, ostatní plocha,  č. 623/3 o výměře 295 m2 

, lesní pozemek a č. 620/2 o výměře 15m2, ostatní plocha, ve SJM pana Petra Čapka a paní Dominiky 

Čapkové, bytem Suchovršice 61, které vzniknou na základě oddělení dle GP č. 806-290/2016 

z pozemků č. 620, 622 a 623 v k.ú. Velké Svatoňovice, obec Velké Svatoňovice, vedené na LV č. 

332 a pověřuje starostu obce zveřejněním tohoto záměru na úřední desku. 

Hlasování: 

Pro:  8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

3. Různé 

 

a) Uvolněný místostarosta  

Starosta zdůvodnil potřebu schválení funkce místostarosty Ing. Kneifela jako uvolněného člena 

zastupitelstva. Původní záměr střídavého vedení obce starostou a místostarostou jako neuvolněných 

členů zastupitelstva přešel z důvodu nutných výkonu činností na obci v pravidelnou každodenní 

přítomnost místostarosty Ing. Kneifela. Ke změně by došlo od 1.10.2017. Připomínky nebyly, bylo 

přistoupeno k hlasování.  

 

Usn. č. 2                                                                                                                                                   

Zastupitelstvo obce určuje dle § 84 odst.2, písmeno k), že člen zastupitelstva p. Libor Kneifel bude 

pro výkon funkce místostarosty uvolněný s účinností od 1.10.2017.  

Hlasování: 

Pro:  8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

 

b) Oprava hasičských zbrojnic 

Starosta informoval o výběru firem na opravu podlah v hasičských zbrojnicích Velké Svatoňovice a 

Markoušovice, o kterých bylo jednáno na minulých zasedáních zastupitelstva. Nejlepší nabídku 

předložila firma Josef Pich z Batňovic. Připomínky nebyly, bylo hlasováno. 
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Usn. č. 3 

Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele na zakázku „Oprava hasičských zbrojnic Velké 

Svatoňovice a Markoušovice“  - firmu Josef Pich Batňovice IČ 12970654 za cenu 438.389 Kč včetně 

DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo. 

 

Hlasování: 

Pro:  8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

c) Informace  

 

Starosta informoval o probíhajících  a plánovaných stavebních akcích (výstavba kanalizace, plocha 

k zastavení aut, plánované opravy dalších křížků v obci aj.) a zodpověděl dotazy přítomných občanů 

k probíhající výstavbě kanalizace.  

Předsedkyně kulturního výboru L. Špetlová informovala o připravovaných akcích obce:  

- 30.9.2017 Svatováclavská pouť za kulturním klubem a na parkovišti před KK (kolotoče), 

program je připraven pro děti i dospělé – odpoledne hudba Relax band Hronov, večer zábava 

s hudbou Návštěvníci z Broumova, šermíři z Hronova, taneční skupina Bonifác, Staré Westy 

aj.   

- 14.10. – 15.10.2017 pořádá TJ Sokol Velké Svatoňovice ve spolupráci s obcí výlet 

s návštěvou vinného sklípku 

- 19.10.2017 přednáška Petr Voldán – Jižní Korea  

- 28.10.2017 na sále KK divadelní soubor z Červeného Kostelce   

- 25.11.2017 na sále KK divadelní soubor ze Svobody na d Úpou 

- 7.12.2017 předvánoční setkání seniorů v KK 

- 8.12.2017 koledy u vánočního stromu před OÚ se stánky s drobným prodejem a punčem.  

 

  

 

 

 

Zapsala:   Jitka Palachová, v.r.  

 

Ověřili:    Ing. Zdeněk Štěpán, v.r. 

 

                 Ludmila Špetlová, v.r.        

   

         

 
                                                                                                            otisk úředního razítka 

 

 

       Bc. Martinec Petr, starosta, v.r. 


