
U S N E S E N Í  

ze 14. jednání zastupitelstva obce ze  dne 13.6. 2012 

 

1. Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011, schvaluje hospodaření obce 

s výhradami a přijímá opatření k nápravě méně závažných chyb a nedostatků 

uvedených ve zprávě 

 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1 

 

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí změnu nájemce Restaurace Klub ve Velkých Svatoňovicích, novým 

nájemcem je Winter R. ze Rtyně v Podkrkonoší 

 

4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky ZŠ a 

MŠ Velké Svatoňovice na období 1.7. 2012 – 30.6. 2018 byla vybrána stávající ředitelka Mgr. Žáková 

 

5. Zastupitelstvo obce schvaluje vypovězení smluvního vztahu s firmou Marius Pedersen a.s. zajišťující svoz 

komunálního odpadu k datu 30.6. 2012 a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s firmou Skládka pod haldou 

s.r.o. Rtyně v Podkrkonoší od 1.1. 2013 

6. Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele těchto stavebních akcí v roce 2012: 

 

Oprava stropu a zateplení podlahy na jevišti v KK ve Velkých Svatoňovicích – Josef Pich, Batňovice 

 

Přístřešek pro techniku ve Velkých Svatoňovicích – Jan Sobotka, Úpice 

 

Oprava sociálního zařízení v MŠ ve Velkých Svatoňovicích – Josef Pich, Batňovice 

 

Likvidace požární nádrže ve Velkých Svatoňovicích – LTM Vrchlabí 

 

Terasa u tělocvičny v Markoušovicích – Jaroslav Kašpar, Radvanice 

7.  Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele dopravního značení v obci – SÚS Trutnov 

 

8. Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele navržených opravovaných úseků komunikací: 

 

Parkoviště pod kostelem v Markoušovicích – Repare Trutnov 

 

Pod kravínem v Markoušovicích – Repare Trutnov 

 

Před tělocvičnou v Markoušovicích – Repare Trutnov 

 

K Vejmolu – Repare Trutnov 

 

9. Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod stavby ve vlastnictví obce Velké Svatoňovice na Lesy ČR s.p. – 

živičný povrch komunikace přes les do Markoušovic na pozemcích p.č. 593 a 583 v k.ú Starý Sedloňov. 

 

10. Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod stavebního pozemku p.č.773 v k.ú. Velké Svatoňovice a stavby  

technické  vybavenosti na pozemku - ČS na Kvíčalu ve vlastnictví obce Velké Svatoňovice na obec Batňovice za 

podmínky vyrovnání investic na vybavení ČS - pořízení čerpadel z roku 2010 a 2011 ve výši 35. 000,- Kč. 

 

11. Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 1110/23 v k.ú. Velké Svatoňovice a pozemku p.č. 

1042 v k.ú. Markoušovice ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR na obec Velké Svatoňovice. 



 

12. Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku pod vodojemem st. p.č. 146 v k.ú. Starý Sedloňov od Lesů ČR 

s.p. 

 

13. Zastupitelstvo obce schvaluje  návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Velké Svatoňovice dle provedené 

inventarizace majetku a přiložené žádosti. 

 

14. Zastupitelstvo obce neschvaluje  Dohodu o částečné úhradě neinvestičních nákladů s městem Úpice. 

 

15. Zastupitelstvo obce neschvaluje  finanční příspěvek pro Oblastní charitu Trutnov na financování nákladů 

pečovatelské služby za rok 2011. 

 

16. Zastupitelstvo obce neschvaluje  finanční příspěvek pro p. Dewata na úhradu jednorázového poplatku při přijetí 

do DPS v Úpici. 

 

17. Zastupitelstvo obce schvaluje  finanční příspěvek pro TJ Sokol Velké Svatoňovice ve výši – 20.000,- Kč na 

pořízení stolu na stolní tenis a dresů pro mladé členy kroužku stolního tenisu. 

 

18. Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele jevištního osvětlení v KK ve Velkých Svatoňovicích – Rondo Music 

Trutnov bez elektroinstalace za cenu 72.370,- Kč bez DPH. 

 

19. Zastupitelstvo obce schvaluje organizační změny na OÚ – navýšení pracovní síly účetní prozatím na 0,6 úvazku. 

Starosta a místostaroska pověřeny přípravou výběrového řízení a termínem nástupu. 

 

20. Zastupitelstvo obce schvaluje zadat zpracování podkladů pro podání žádosti Dotační kanceláři Ing. Ruprich 

z operačního programu Životního prostředí určenou na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí  - dotace 

na zakoupení komunální techniky. 

 

21. Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti z programu Péče o krajinu na ošetření dřevin  - pouze stromy bez 

spoluúčasti obce. 

 

22.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o možnosti zapůjčení lavic – pivních setů od SOJH pro obec, ale i 

spolky v obci při pořádání akcí. 

 

 

Zapsal:  Ing. Kult Libor v.r  

  Teichman Jaroslav      Posdiena Radek, starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis 
ze  14. jednání zastupitelstva obce Velké Svatoňovice ze dne 13.června  2012 s tímto programem: 

1. Výsledek auditu a závěrečný účet hospodaření obce za rok 2011 

2. Rozpočtové opatření 

3. Informace od minulého jednání zastupitelstva 

4. Změna firmy na svoz komunálního odpadu 

5. Stavební akce – výběr dodavatelů 

6. Majetkové záležitosti 

7. Organizační změny na OÚ 

8. Žádosti o dotace 

9. Příspěvky organizacím 

10. Různé 

Účast: 7 členů zastupitelstva dle presenční listiny, omluven: Ing. Štěpán Z., Bc. Vlček A.  

Schválení programu:  

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0   

Zapisovatel: Seidelová J. 

Ověřovatelé zápisu:  Martinec P., Večeř P. 

Úprava usnesení:  Ing. Kult L., Teichman Jaroslav 

1. Výsledek auditu a závěrečný účet hospodaření obce za rok 2011 

Zastupitelstvu obce byla přednesena zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet. Při 

přezkoumání byly zjištěny pouze méně závažné chyby a nedostatky, ke kterým byla přijata nápravná opatření.  

Usn. č.1:  
 Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011, schvaluje hospodaření 

 obce s výhradami a přijímá opatření k nápravě méně závažných chyb a nedostatků uvedených ve zprávě. 

 Hlasování: 

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

2. Rozpočtové opatření 

Bylo navrženo ke schválení rozpočtové opatření č.1 viz. příloha 

Usn. č. 2:  

 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1 

  Hlasování: 

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

3. Informace od minulého jednání zastupitelstva 

- 24.4. 2012 byl zkolaudován 57 m úsek kanalizace „B“ v horním konci obce pod dráhou 

- od 1.6. 2012 je nový nájemce Restaurace Klub ve Velkých Svatoňovicích p. Winter R. 

 

Usn. č. 3:  

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí změnu nájemce Restaurace Klub ve Velkých Svatoňovicích, novým 

 nájemcem je Winter R. ze Rtyně v Podkrkonoší. 

 



- 7.5. 2012 proběhlo výběrové řízení na obsazení místa ředitele ZŠ a MŠ Velké Svatoňovice, na období 

od 1.7. 2012 – 30.6. 2018 byla vybrána stávající ředitelka Mgr. Žáková 

Usn. č. 4:  

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky ZŠ 

 a MŠ Velké Svatoňovice na období 1.7. 2012 – 30.6. 2018 byla vybrána stávající ředitelka Mgr. Žáková 

 

- 14.5. 2012 byla podána žádost o dotaci na opravu cesty na Kvíčalu z programu Leader  

- obci byla schválena dotace z MŽP na bezdrátový rozhlas (realizace proběhne ke konci tohoto roku 

nebo až v roce 2013 

- byla uzavřena smlouva s firmou Asekol na zřízení boxů v obci na drobné elektrozařízení (jedná se o 

kontejner, který musí být umístěn v interiéru a skládá se ze dvou boxů. E-box určený na kalkulačky, 

počítačové myši, klávesnice, MP3 a DVD přehrávače, kamery, fotoaparáty, telefony a B-box na sběr 

baterií). Jeden box bude umístěn na OÚ ve Velkých Svatoňovicích a jedn v Markoušovicích v chodbě 

před tělocvičnou. Obci nevznikají žádné náklady na provoz tohoto zařízení.  

- na základě protipovodňové prohlídky potoka Lesy ČR zpracovávají projektovou dokumentaci na 

zkapacitnění toku pod rybníkem Aman, rozvolnění toku v úseku pod Kravínem v Markoušovicích až 

do Fládru a retenční prostor nad masnou na Pětiletce 

- obec obdržela rozhodnutí ministra ŽP, kterým se ruší rozhodnutí Ministerstva ŽP týkající se stanovení 

průzkumného území Trutnovsko pro vyhledávací průzkum ropy a hořlavého zemního plynu 

 

4. Změna firmy na svoz komunálního odpadu 

Po jednáních s firmou Skládka pod haldou s.r.o. Rtyně v Podkrkonoší je nabídka pro občany i obec cenově 

výhodnější a nabízí i lepší služby. Nyní je nutné dát firmě Marius Pedersen výpověď do konce června.  

Usn. č. 5:  

 Zastupitelstvo obce schvaluje vypovězení smluvního vztahu s firmou Marius Pedersen a.s. zajišťující svoz 

 komunálního odpadu k datu 30.6. 2012 a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s firmou Skládka pod haldou 

 s.r.o. Rtyně v Podkrkonoší od 1.1. 2013 

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

 

5. Stavební akce – výběr dodavatelů 

a) Výstavba kanalizace střed obce  

5.6. 2012 proběhl kontrolní den, jsou již vybudovány tyto úseky: 

- od školky k mostu  

- od mostu pod školkou podél potoka k Richterovým 

- od Štěpánských k Richterovým 

- od Suchardů k Vaňkovým 

Tento týden se začal budovat úsek od Kulturního klubu k tělocvičně, do konce června bude dokončen úsek od 

ZŠ k ČOV, na konci června by měly být prováděny protlaky pod komunikacemi. Za školou a u Štěpánských 

byly zároveň na hlavním vodovodním řádu vyměněny uzávěry. V příštím týdnu proběhne jednání o postupu a 

rozsahu asfaltovaných úseků, hrozí, že by nebyly opraveny komunikace v celé šíři pouze rýha výkopu. 

Občanům jsou ze stavebního úřadu postupně rozesílány povolení k výstavbě kanalizačních přípojek. 

Kanalizační přípojky je tedy možné již budovat, nelze však ještě nemovitosti napojit. Občani budou vyzvání, 

aby se vyjádřili, zda budou mít zájem o vybudování přípojky firmou. Pokud se přihlásí dostatečné množství 

zájemců, obec osloví firmu, která po dohodě přípojku vybuduje. Náklady na kanalizační přípojku si však hradí 

vlastník napojované nemovitosti. 

 

 

 

 

b) Oprava stropu a zateplení podlahy na jevišti v KK 

Je zpracována projektová dokumentace, stavebním úřadem schváleny úpravy.  

 Nabídky firem: 

 Unistav Úpice s.r.o.   392.418,- Kč 

 Maratonstav Úpice   435.230,- Kč 

 Josef Pich Batňovice   386.286,- Kč 

Dle závěru z minulého jednání zastupitelstva byla předložena nabídka na opravu elektrozařízení – výměna 

stávajícího osvětlení jeviště. Byl projednán návrh na řešení od firmy Rondo Music Trutnov. 



Usn. č. 18:  

 Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele jevištního osvětlení v KK ve Velkých Svatoňovicích – Rondo  Music 

Trutnov bez elektroinstalace za cenu 72.370,- Kč bez DPH. 

 Hlasování: 

 Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

c) Přístřešek pro techniku 

Je zpracována projektová dokumentace, na stavebním úřadu podána žádost na stavební povolení. 

Nabídky firem: 

Sobotka Jan Úpice   194.920,- Kč 

Jaroslav Kašpar Radvanice  240.731,- Kč 

Zdeněk Vít Libňatov   223.005,- Kč 

 

d) Oprava sociálních zařízení v MŠ ve Velkých Svatoňovicích 

Je zpracována projektová dokumentace, povolení stavebního úřadu k úpravám a kladné vyjádření k PD 

Krajské hygienické stanice KHK 

Nabídky firem: 

Unistav Úpice     228.148,- Kč 

David Kamil Malé Svatoňovice  197.999,- Kč 

Josef Pich Batňovice   196.368,- Kč 

 

e) Terasa u tělocvičny v Markoušovicích 

Je zpracována projektová dokumentace, až obec obdrží požární zprávu, požádá stavební úřad o povolení. 

Nabídky firem: 

Jaroslav Kašpar Radvanice  43.088,- Kč 

Havlíček Petr Zlatá Olešnice  51.356,- Kč 

 

f) Likvidace požární nádrže 

Je zpracována projektová dokumentace, podána žádost na odboru životního prostředí MěÚ v Trutnově, při 

likvidaci nádrže bude využito přebytečné zeminy z výstavby kanalizace. 

Nabídky firem:  

Heller Michael Náchod   216.622,- Kč 

LTM Vrchlabí    213.117,- Kč 

Aquavit Trutnov   222.924,- Kč 

Usn. č.6:  

 Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele těchto stavebních akcí v roce 2012: 

Oprava stropu a zateplení podlahy na jevišti v KK ve Velkých Svatoňovicích – Josef Pich, Batňovice 

Přístřešek pro techniku ve Velkých Svatoňovicích – Jan Sobotka, Úpice 

Oprava sociálních zařízení v MŠ ve Velkých Svatoňovicích – Josef Pich, Batňovice 

Likvidace požární nádrže ve Velkých Svatoňovicích – LTM Vrchlabí 

Terasa u tělocvičny v Markoušovicích – Jaroslav Kašpar, Radvanice 

 Hlasování: 

 Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

g) Dopravní značení 

Odbor silničního hospodářství a dopravy MěÚ Trutnov již vydal stanovení místní úpravy provozu na 

určených komunikacích, lze tedy provést plánované dopravní značení. 

Nabídky firem: 

DZ Náchod    53.121,- Kč 

Somaro CZ, Praha   54.284,- Kč 

SÚS Trutnov    42.000,- Kč 

 

Usn. č.7:  

 Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele dopravního značení v obci – SÚS Trutnov 

 Hlasování: 

 Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

h) Opravy komunikací 

Zastupitelstvu obce byly předloženy 4 úseky určené k opravám povrchů a nabídky firem: 

1. Pod kravínem v Markoušovicích  

Polák Roman Trutnov   509.462,- Kč 

Repare Trutnov    458.551,- Kč 



Strabag  Hradec Králové  505.010,- Kč 

2. Před tělocvičnou v Markoušovicích (trojúhelník před ústavem) 

Polák Roman Trutnov   193.942,- Kč 

Repare Trutnov    164.554,- Kč 

Strabag  Hradec Králové  171.835,- Kč 

3. Parkoviště pod kostelem v Markoušovicích 

Polák Roman Trutnov   434.723,- Kč 

Repare Trutnov    370.124,- Kč 

Strabag  Hradec Králové  395.284,- Kč 

4. K Vejmolu ve Velkých Svatoňovicích 

Polák Roman Trutnov   475.312,- Kč 

Repare Trutnov    436.916,- Kč 

Strabag  Hradec Králové  455.110,- Kč 

Usn. č.8:  

Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele navržených opravovaných úseků komunikací: 

Parkoviště pod kostelem v Markoušovicích – Repare Trutnov 

Pod kravínem v Markoušovicích – Repare Trutnov 

Před tělocvičnou v Markoušovicích – Repare Trutnov 

K Vejmolu – Repare Trutnov 

Hlasování: 

 Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

K plánované opravě komunikace přes les do Markoušovic byl nezbytný souhlas vlastníka pozemku, obec 

vlastní pouze stavbu – živičný povrch. Po jednáních opravu provede vlastník pozemku – Lesy ČR s.p. 

V současné době je zpracováván projekt na opravu, prozatím byly na komunikaci opraveny dva  propustky. 

Lesy ČR předpokládají, že celý povrch bude opraven ještě letos, případně příští rok.  

6. Majetkové záležitosti 

a) Bezúplatný převod stavby  - živičný povrch komunikace 

Na komunikaci přes les do Markoušovic obec vlastní stavbu na pozemku tj. živičný povrch, který pokud 

vlastník pozemku opraví, bylo by vhodné bezúplatně převést na vlastníka pozemku – Lesy ČR. 

Usn. č.9:  

Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod stavby ve vlastnictví obce Velké Svatoňovice na Lesy ČR 

s.p.– živičný povrch komunikace přes les do Markoušovic na pozemcích p.č. 593 a 583 v k.ú Starý Sedloňov. 

Hlasování: 

 Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 b) Bezúplatný převod stavby – ČS na Kvíčalu 

Již na minulém jednání zastupitelstva obce bylo navrženo budovu bezúplatně převést na obec Batňovice, 

protože ČS slouží pouze pro čerpání a dopravu vody pro část obce Batňovice a Suchovršice. Objekt bude 

převeden včetně technického vybavení. ZO Batňovice bezúplatný převod schválilo, za čerpadla zakoupená 

v letech 2010 a 2011 ZO Batňovice navrhuje úhradu ve výši 35.000,- Kč. 

Usn. č.10:  

Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod stavby ČS na Kvíčalu na st.p. č.773 v k.ú. Velké Svatoňovice 

ve vlastnictví obce Velké Svatoňovice na obec Batňovice za podmínky vyrovnání investic na vybavení ČS - 

pořízení čerpadel z roku 2010 a 2011 ve výši 35. 000,- Kč. 

Hlasování: 

 Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 1 

 

c) Bezúplatný převod pozemků 

Pozemkový fond ČR nabídl k prodeji v obci pozemky. Dva nabízené pozemky jsou součástí komunikací, na 

kterých má obec ve vlastnictví stavbu – živičný povrch. V tomto případě je možné zažádat o bezúplatný 

převod pozemku na obec. 1. pozemek je část komunikace před garážemi u bytovek ve Velkých Svatoňovicích, 

2. pozemek je část komunikace ke kostelu v Markoušovicích. 

Usn. č.11:  

Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 1110/23 v k.ú. Velké Svatoňovice a pozemku 

p.č. 1042 v k.ú. Markoušovice ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR na obec Velké Svatoňovice. 

Hlasování: 

 Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 



d) Odkoupení pozemku pod vodojemem 

Obec má možnost odkoupit pozemek pod objektem vodojemu ve Starém Sedloňově od Lesů ČR s.p.  

Usn. č.12:  

Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku pod vodojemem st. p.č. 146 v k.ú. Starý Sedloňov od Lesů 

ČR s.p. 

Hlasování: 

 Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

e) Návrh na vyřazení majetku 

Po provedené inventarizaci majetku byl předložen návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Velké Svatoňovice, 

jedná se drobné a většinou již nefunkční zařízení – PC, tiskárna apod.  

Usn. č.13:  

Zastupitelstvo obce schvaluje  návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Velké Svatoňovice dle provedené 

inventarizace majetku a přiložené žádosti. 

Hlasování: 

 Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

7. Organizační změny na OÚ 

Starosta obce vznesl požadavek na navýšení počtu zaměstnanců OÚ se záměrem, že by jedna administrativní 

pracovnice byla pouze účetní a druhá by zastávala ostatní agendy. Důvodem jsou postupně přibývající a 

navyšující se úkoly výsledkem stálých změn nejen v účetnictví. Návrh byl projednán, termín nástupu bude 

stanoven po dohodě se stávající účetní. Na obsazení místa bude vypsáno výběrové řízení. 

Usn. č.19:  

Zastupitelstvo obce schvaluje organizační změny na OÚ – navýšení pracovní síly účetní prozatím na 0,6 

úvazku. Starosta je pověřen přípravou výběrového řízení a termínem nástupu. 

Hlasování: 

 Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

8. Žádosti o dotace 

a) Od 1.6.2012 je vyhlášen dotační titul z Operačního programu  životního prostředí na získání dotace 

z evropských fondu na zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Dotace je určena na zakoupení techniky 

vedoucí k odstranění či snížení emisí – v úvahu přichází komunální technika za traktor jako zametač 

komunikací, vyžínač příkopů, štěpkovačka apod. 

Usn. č.20:  

Zastupitelstvo obce schvaluje zadat zpracování podkladů pro podání žádosti Dotační kanceláři Ing. Ruprich 

z operačního programu Životního prostředí určenou na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí  - 

dotace na zakoupení komunální techniky. 

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

b) Z programu Ministerstva zemědělství je možnost získat dotaci na péči a ošetřování zeleně, konkrétně na 

tzv. solitery. V únoru bylo vybráno v obci několik samostatně rostoucích stromů, nyní komise určila 

procentuální podíl finanční spolúčasti, která je u každého stromu jiná. Jediný strom, který bude 100% podílem 

hrazen z dotace, je památný strom lípa srdčitá u Hromádkových.  

 

  

Usn. č.21:  

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti z programu Péče o krajinu na ošetření dřevin  - pouze stromy bez 

spoluúčasti obce. 

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

9. Příspěvky organizacím 

a) Dohoda o částečné úhradě neinvestičních nákladů s Městem Úpice. Jedná se o smlouvu s Městem Úpice o 

umístění občanů v domech s pečovatelskou službou v ulici Národní a Palackého, které je zpoplatněno 

jednorázovou nevratnou částkou ve výši 50.000,- Kč. Tuto částku dle smlouvy musí hradit obec a je určena na 

částečnou úhradu nákladů spojených s provozem uvedených domů. 

Usn. č.14:  
Zastupitelstvo obce neschvaluje  Dohodu o částečné úhradě neinvestičních nákladů s městem Úpice. 
Hlasování: 



 Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

b) Žádost p. Dewata J. o příspěvek ve výši 10.000,- Kč na úhradu jednorázového poplatku za přijetí do domu 

s pečovatelskou službou v Úpici.   

Usn. č.16:  
 Zastupitelstvo obce neschvaluje  finanční příspěvek pro p. Dewata na úhradu jednorázového poplatku při 

 přijetí do DPS v Úpici. 

Hlasování: 
 Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 1 

c) Žádost Oblastní charity Trutnov o navýšení příspěvku na zajištění služeb pro občany za rok 2011. Byl již 

schválen příspěvek ve výši 10.000,- Kč, další požadavek je na dalších 5.000,- Kč 

Usn. č.15:  

Zastupitelstvo obce neschvaluje  finanční příspěvek pro Oblastní charitu Trutnov na financování nákladů 

pečovatelské služby za rok 2011. 

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

 

d) Žádost TJ Sokol Velké Svatoňovice oddíl stolního tenisu na zakoupení stolu na stolní tenis a nákup dresů 

pro žáky – členy stolního tenisu ve Velkých Svatoňovicích.  

Usn. č.17:  

Zastupitelstvo obce schvaluje  finanční příspěvek pro TJ Sokol Velké Svatoňovice ve výši – 20.000,- Kč na 

pořízení stolu na stolní tenis a dresů pro mladé členy kroužku stolního tenisu. 

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

 

10. Různé 

a) Informace z SOJH 

- na začátku a konci obcí svazku budou umístěny nové cedule s názvem příslušné obce a zároveň propagující 

SOJH.  

- z programu dotačního programu Leader bude celkově rozděleno 9.700.000,-  Kč požadavek 23 projektů však 

je téměř 14.000.000,- Kč 

- obce, ale i spolky všech obcí svazku mají při pořádání akcí možnost po dohodě zapůjčit lavice – pivní sety. 

Požadavky je nutné hlásit na sídle SOJH – ZŠ Lány v Úpici. 

b) Elektrowin – sběr elektroodpadu  proběhne ve dnech 14.-15.6. 2012 od 8,00 - 16,00 hod. na dvoře OÚ 

c) Předseda kontrolního a finančního výboru byli pověřeni provedením kontroly dle náplně práce jednotlivých 

výborů 

 

Zapsala: Seidelová J. 

Ověřili:  Martinec P.          

  Večeř P.         Posdiena Radek, starosta  

 


