
U S N E S E N Í  

ze 13. jednání zastupitelstva obce ze  dne 4.4. 2012 

 

1. Zastupitelstvo obce ověřilo před vydáním Změn č. 1 územního plánu Velké Svatoňovice její soulad s Politikou 

územního rozvoje České republiky 2008, Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje vydanými 8. 

září 2011, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje dle 

ustanovení § 54 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

 

2. Zastupitelstvo obce vydává formou opatření obecné povahy č. 01/2012 „Změnu č. 1 územního plánu Velké 

Svatoňovice“, jako příslušný orgán dle ustanovení § 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

 

3. Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení místnosti a vybavení určené k ovládání osvětlení v sále KK při opravě 

stropu v KK a navrhuje poptání náhradního zařízení za dožité, zrušené. 

 

4. Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování projektové dokumentace na přístupovou rampu k restauraci v objektu 

tělocvičny v Markoušovicích – projektovou dokumentaci vypracuje Hönig Z. 

 

5. Zastupitelstvo obce schvaluje zástupce obce do výběrové komise pro konkursní řízení na obsazení místa 

ředitele/ky ZŠ a MŠ Velké Svatoňovice – předseda p. Posdiena R., pí. Seidelová J. 

 

 

Zapsal: Ing. Zdeněk Štěpán v.r. 

 

         Ing. Libor Kult v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis 
ze  13. jednání zastupitelstva obce Velké Svatoňovice ze dne 4.dubna  2012 s tímto programem: 

1. Schválení Změny územního plánu č.1 

2. Stavební záležitosti 

3. Majetkové záležitosti 

4. Různé 

Účast: 7 členů zastupitelstva dle presenční listiny, omluven: Večeř P., Seidelová J.  

Schválení programu:  

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0   

Zapisovatel: Kuldová P. 

Ověřovatelé zápisu:  Bc. Vlček A., Teichman J. 

Úprava usnesení:  Ing. Štěpán Z., Ing. Kult L. 

1. Schválení změny územního plánu č.1 

Zastupitelstvu obce byla předložena k seznámení a schválení zpracovaná Změna územního plánu č.1, z 12-ti  

požadovaných změn byly během projednávání 2 návrhy vyřazeny dotčenými orgány. Účinnosti změna 

nabude po 15-ti dnech zveřejnění na úřední desce.  

Usn. č.1:  
 Zastupitelstvo obce ověřilo před vydáním Změn č. 1 územního plánu Velké Svatoňovice její soulad s 

 Politikou územního rozvoje České republiky 2008, Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje 

 vydanými 8. září 2011, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Královéhradeckého 

 kraje dle ustanovení § 54 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

 zákon), ve znění pozdějších předpisů 

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

Usn. č. 2: 

 Zastupitelstvo obce vydává formou opatření obecné povahy č. 01/2012 „Změnu č. 1 územního plánu Velké 

 Svatoňovice“, jako příslušný orgán dle ustanovení § 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

 plánování a stavebním řádu (stavební zákon) za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 

 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

 podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

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

2. Stavební záležitosti 

a) Výstavba kanalizace střed obce  

2.4. 2012 byly zahájeny v obci stavební práce na dvou úsecích. Od školky podél potoka pod Petrášovi 

provádí firma Vakstav Jablonné nad Orlicí, úsek z parkoviště u KK po komunikaci za školou k bývalému 

kinu provádí jako subdodávku firma Matex H.K. V tomto úseku bude přístup k nemovitostem zajištěn podle 

postupu prací vždy z jednoho příjezdu na komunikaci.  

Při budování kanalizace za školou dojde ke křížení s veřejným vodovodem, z toho důvodu bude využita 

situace a budou vyměněny nefunkční uzávěry na hlavním vodovodním řadu. 

 

 

b) Oprava komunikace v Markoušovicích od Pětiletky k bytovce č.p. 129 



Je zpracován návrh na opravu povrchu této komunikace, bude nezbytné provést odvodnění komunikace, 

prohloubení příkopů, v některých úsecích výměna podkladu, vybudování odstavných ploch k míjení vozidel, 

kde to situace dovolí, bude vozovka rozšířena.  Tyto práce jsou podmíněny povolením silničně správního 

úřadu MěÚ Trutnov a souhlasem vlastníka pozemku – Lesy ČR, obec vlastní pouze stavbu – povrch 

komunikace. Při realizaci bude komunikace na nezbytnou dobu uzavřena.  Dle zpracované cenové  kalkulace 

bude oprava rozdělena na 2 fáze, letos by měl být opraven úsek od křižovatky na Pětiletce po bývalou 

Hájovnu č.p. 202. 

 

c) Oprava stropu v KK 

Součástí zpracovávané projektové dokumentace je i úprava v umístění osvětlení jeviště. Nyní jsou 

světlomety umístěny na dvou rampách a nejsou všechny využívány. Je navržena jedna nová rampa, na 

kterou budou umístěny stávající světlomety. Z tohoto důvodu bude nutná i úprava elektroinstalace. Zařízení, 

kterým se osvětlení ovládá, je v současné době umístěno v malé místnosti na boku jeviště. Ovládání je 

prostorově objemné, komplikované a již zastaralé. Pokud budou opravovány elektrorozvody, nabízí se 

možnost výměny zařízení k ovládání osvětlení.   

Usn. č. 3: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení místnosti a vybavení určené k ovládání osvětlení v sále KK při opravě 

stropu v KK a navrhuje poptání náhradního zařízení za dožité, zrušené. 

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

d) Rampa u vstupu do tělocvičny v Markoušovicích 

Na dokončení již delší dobu rozestavěné rampy před tělocvičnou je nutné zpracovat projekt. Rampa a 

schodiště k posezení pod hřištěm bude sloužit jako vstup z restaurace v letním období.   

Usn. č. 4: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování projektové dokumentace na přístupovou rampu k restauraci 

v objektu tělocvičny v Markoušovicích – projektovou dokumentaci vypracuje Hönig Z. 

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

 

e) Dokončení prodloužení kanalizace „B“ 

Byly provedeny terénní úpravy a napojení nemovitosti č.p 262, bylo zažádáno o vydání kolaudačního 

souhlasu k užívání stavby. 

 

f) Návrh terénních úprav 

- po úpravách zeleně  u kostela v Markoušovicích  nově vznikne mezi příjezdovou komunikací u 

kostela a oplocením u nem. č.p. 82 zpevněná plocha která bude sloužit jako příležitostná odstavná 

plocha pro vozidla (návštěvníky kostela a hřbitova) a plocha pod nový 1000 l kontejner na odpad ze 

hřbitova 

- mezi oplocením areálu MŠ ve Velkých Svatoňovicích a příjezdovou komunikací bude zřízena 

zpevněná plocha 

 

3. Majetkové záležitosti 
V souvislosti s výstavbou nového vodojemu na Kvíčale je nutné osadit v ČS u č.p. 354  výkonnější čerpadla. 

Investice opravy této ČS v roce 2003 bude splacena až tento rok. Dále zbývá uhradit náklady na nová 

čerpadla osazená v roce 2010 a 2011. Vodovodní řad za ČS byl bezúplatně převeden v minulosti do majetku 

a správy obce Batňovice. ČS slouží pro čerpání a dopravu vody pro část obce Batňovice a Suchovršice. 

Vzhledem ke skutečnosti, že toto zařízení slouží pouze pro potřebu uvedených subjektů je navrhováno, aby 

objekt byl převeden včetně technického zařízení na obec Batňovice. Zastupitelstvo obce navrhuje budovu 

s technickým vybavením převést bezúplatně s výjimkou čerpadel. Čerpadla zakoupená v letech 2010 a 2011 

ZO navrhuje převést za zůstatkovou hodnotu. Starosta prověří, zda nejsou na ČS napojené žádné přilehlé 

nemovitosti. Tento návrh musí být schválen ZO obce Batňovice i Velké Svatoňovice.  

 

4. Různé 

a) Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky ZŠ a MŠ Velké Svatoňovice 



Zájemci se mohou hlásit do výběrového řízení do 6.4. 2012, otevírání obálek proběhne 18.4. 2012, samotné 

výběrové řízení s přihlášenými zájemci 7.5. 2012. Komise pro výběr je 7-mi členná, za zřizovatele musí být 

jmenováni dva členové. 

Usn. č. 5: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zástupce obce do výběrové komise pro konkursní řízení na obsazení místa 

ředitele/ky ZŠ a MŠ Velké Svatoňovice – předseda p. Posdiena R., pí. Seidelová J. 

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

b) Dopravní značení 

Dopravní inspektorát již vydal stanovisko k úpravě navrženého dopravního značení. K vydání povolení od 

MěÚ Trutnov je nutné určit omezení tonáže na komunikacích s mosty.  Tonáž bude omezena na 3,5 t 

s dodatkovou tabulkou „ S výjimkou dopravní obsluhy“. 

c) Kontejnery na separovaný odpad 

- u tělocvičny v Markoušovicích schází kontejner na sklo, bude zakoupen nový  

- přemístění kontejnerů od bývalé spodní prodejny ve Velkých Svatoňovicích, z důvodu přílišného 

výskytu odpadu mimo sběrné nádoby, který nezpůsobují občané Velkých Svatoňovic, ale 

příležitostně projíždějící osoby. Starosta prověří, zda nově zvolené místo – u DPS je dopravně 

dostupné pro vozidla svážející separovaný odpad. Pokud ano, kontejnery budou umístěny k DPS. 

 

d) Umístění nových vývěsních tabulí 

- pro zlepšení informovanosti občanů Markoušovic bude umístěna nová tabule u komunikace před 

nemovitostí č.p. 110 

- dožilá tabule u DPS byla odstraněna, nová bude osazena na dolním konci obce směrem na Podháj. 

Starosta prověří, případně vyjedná nové umístění tabule  

 

e) Informace z SOJH a MAS Království Jestřebí Hory 

- na výroční valné hromadě MAS byla upřesněna informace týkající se vyhlášení V. výzvy a 

představení vyhlášených fichí, vypsané fiche a novou změnu v pravidlech. V měsíci dubnu bude 

zveřejněn termín podání žádostí o dotaci. Obec bude podávat požadavek na opravu komunikace na 

Kvíčalu. 

- na posledním jednání výboru SOJH byla podána informace o možnosti zapůjčení lavic (pivních setů) 

na akce pořádané obcemi nebo dobrovolnými sdruženími svazku. Bylo zakoupeno 40 ks setů. 

Zapůjčení bude zdarma, termíny zapůjčení je nutné nahlásit včas z důvodu velikého zájmu nejlépe 

na obci 

- neutěšený stav situace v Úpici, jako člen SOJH nesouhlasí stejně jako minulý rok s výší příspěvku 

40,- Kč za občana/rok. Pokud ZO Města Úpice tuto částku neschválí, hrozí vystoupení Města Úpice 

z SOJH   

 

f) Zaměstnávání uchazečů na VPP a VS 

- od 1.1. 2012 jsou nové podmínky pro zaměstnávání zájemců z Úřadu práce na veřejně prospěšné 

práce  a veřejnou službu.  Obec využívá obou možností, za pracovníky na veřejně prospěšné práce 

mzdu hradí Úřad práce. Za výkon veřejné služby není finanční odměna. Nedaří se však zaměstnat 

místní občany, jsou tedy využíváni zájemci z okolních obcí. 

 

 

 

 

Zapsala: Kuldová P. 

           

Ověřili: Bc. Vlček A. v.r.        

 Teichman J.  v.r.       Posdiena Radek, starosta 

       


