
U S N E S E N Í  
z 12. jednání zastupitelstva obce ze  dne 29.2. 2012 

 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje navržený rozpočet na rok 2012 jako vyrovnaný, na straně příjmů i 

výdajů ve výši 21.868.000,- Kč, přebytek hospodaření z roku 2011 ve výši 9.700.000,- Kč bude 

částečně začleněn do rozpočtu 

 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele projektu na opravu sociálního zařízení v MŠ: Ing. 

Vodák M., opravu stropu a podlahy na jevišti v KK: Ing. Rázek M., přístavbu pro techniku: Ing. 

Vodák M. 

 

3. Zastupitelstvo obce schvaluje  finanční příspěvek pro Oblastní charitu Trutnov na financování 

nákladů pečovatelské služby za rok 2011 pro občany obce ve výši 10.000,- Kč. 

 

4. Zastupitelstvo obce schvaluje  finanční příspěvek pro Městské kulturní středisko Červený 
Kostelec na vydávání vlastivědného sborníku Rodným krajem ve výši 3.000,-. Kč. 
 

5. Zastupitelstvo obce schvaluje  finanční příspěvek pro Hospic Červený Kostelec ve výši 5.000,- Kč. 
 

6. Zastupitelstvo obce neschvaluje  finanční příspěvek na projekt Staré Trutnovsko  
 

7. Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 40,- Kč za občana obce pro SOJH 
 

8. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek manželům Schrollovým Velké Svatoňovice č.p. 398 na 

vybudovanou ČOV ve výši 28.000,- Kč.         

  

9. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek manželům Štěpánkovým  Markoušovice  č.p. 220 na 

vybudovanou ČOV ve výši 28.000,- Kč.         

                 

10. Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a 

Mateřské škola, přebytek hospodaření ve výši 83.680,24 Kč je veden v zásobách  

  

 

11. Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení konkursního řízení na obsazení místa ředitele ZŠ a MŠ 

Velké Svatoňovice z důvodu novely zák. 561/2004, Sb. zák. č. 472/2011.  

 

 

Zapsal: Ing. Štěpán Zdeněk. v.r. 

 Večeř Petr v.r. 

 

 



Zápis z  12. jednání zastupitelstva obce Velké Svatoňovice  

které se konalo dne 29.února  2012 s tímto programem: 

1. Rozpočet na rok 2012 
2. Stavební záležitosti 
3. Příspěvky organizacím 
4. Různé 

Účast: 6 členů zastupitelstva dle presenční listiny, omluven: Ing. Kult L., Vlček A., Teichman J.   

Schválení programu:  

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0   

Zapisovatel: Seidelová J. 

Ověřovatelé zápisu:  Martinec P., Kuldová P. 

Úprava usnesení:  Ing. Štěpán Z., Večeř P. 

1. Rozpočet na rok 2012  

Navržený rozpočet byl řádně zveřejněn  na úřední desce i elektronicky. Rozpočet je vyrovnaný na 

straně příjmů i výdajů ve výši 21.868.000,- Kč. Z evidovaného přebytku hospodaření z roku 2011 ve 

výši 9.700.000,- Kč, bude k financování použito 5.263.000,- Kč. Do rozpočtu jsou započítány všechny 

stavební akce dle schváleného plánu práce na rok 2012.  

Usn. č.1:  

Zastupitelstvo obce schvaluje navržený rozpočet na rok 2012 jako vyrovnaný, na straně příjmů i 

výdajů ve výši 21.868.000,- Kč, přebytek hospodaření z roku 2011 ve výši 9.700.000,- Kč bude 

částečně začleněn do rozpočtu 

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

 

2. Stavební záležitosti 

Na stavební akce, u kterých je nezbytné zpracování projektové dokumentace, byli poptáni 

projektanti.  Zadání bylo vypracování PD, zajištění veškerých vyjádření včetně dodání povolení 

k jednotlivým stavbám. Nabídky byly následující: 

       Ing. Rázek M.   Ing. Vodák M.

   

 

Oprava sociálních zařízení v MŠ                 24.000,- Kč   15.000,- Kč 

Přístavba pro techniku     30.360,- Kč   26.000,- Kč 

Oprava stropu a zateplení podlahy na jevišti v KK 37.680,- Kč   39.000,- Kč 

 

 
 
 
 
 



Usn. č. 2: 
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele projektu na opravu sociálního zařízení v MŠ: Ing. 
Vodák M., opravu stropu a podlahy na jevišti v KK: Ing. Rázek M., přístavbu pro techniku: Ing. Vodák 
M.  
 

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

3. Příspěvky organizacím 

Zastupitelstvem obce byly projednány následující žádosti organizací o příspěvky na činnost: 
1. Oblastní charita Trutnov 
Požadavek organizace na dofinancování nákladů pečovatelské služby, která byla poskytována našim 
občanům v průběhu roku 2011. V žádosti jsou vyčísleny náklady podle délky období, počtu návštěv a 
poskytovaných služeb na jednotlivé klienty.  
Usn. č.3:  
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek pro Oblastní charitu Trutnov na financování nákladů 
pečovatelské služby za rok 2011 pro občany obce ve výši 10.000,- Kč. 
Hlasování: 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0  
 
2. Městské kulturní středisko Červený Kostelec 
Požadavek o příspěvek na vlastivědný sborník Rodným krajem, jehož cílem je připomínat všem 
čtenářům našeho okolí, na osobnosti a na krásy našeho regionu nejen formou událostí z historie, ale i 
vlastivědnými články, pověstmi, verši. Sborník je obcí pravidelně podporován.  
Usn. č.4:  
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek pro Městské kulturní středisko Červený Kostelec na 
vydávání vlastivědného sborníku Rodným krajem ve výši 3.000,-. Kč. 
Hlasování: 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
3. Hospic Anežky České v Červeném Kostelci 
Požadavek na podporu tohoto zařízení sloužící pro nevyléčitelné pacienty v závěrečném stádiu 
nemoci. Příspěvek na provoz zařízení obec pravidelně poskytuje. 
Usn. č.5:  
Zastupitelstvo obce schvaluje  finanční příspěvek pro Hospic Červený Kostelec ve výši 5.000,- Kč 
Hlasování: 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0  
 
4. Staré Trutnovsko 
Požadavek na provoz a rozvoj internetového projektu www.staretrutnovsko.cz , který formou 
prezentace historických materiálů, zejména starých pohlednic a fotografií, přibližuje obyvatelům 
místa, ve kterých žijí nebo žili. 
Usn. č.6:  
Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční příspěvek na projekt Staré Trutnovsko. 
Hlasování: 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
 



5. Svazek obcí Jestřebích hor 
Obce svazku každoročně přispívají do rozpočtu SOJH paušálním příspěvkem za občana obce, výše 
příspěvku byla navržena výborem SOJH stejná jako v roce 2011 - 40,-Kč 
Usn. č.7:  
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek pro SOJH ve výši 40,- Kč za občana obce  
Hlasování: 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Příspěvky občanům: 

1. Žádost Michala a Kristiny Schrollových  

- na domovní čistírnu odpadních vod k novostavbě RD č.p. 398 ve Velkých Svatoňovicích. K žádosti 

jsou doložena veškerá nezbytná povolení a rozhodnutí, doklad o zakoupení ČOV a jsou tak splněny 

všechny podmínky pro poskytnutí příspěvku. Instalovaná ČOV je pro 4 ekvivalentní osoby, příspěvek 

na 1 EO obec poskytuje ve výši 7.000,- Kč. Navržený příspěvek je tedy 28.000,- Kč   

Usn. č.8:  
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek manželům Schrollovým Velké Svatoňovice č.p. 398 na 
vybudovanou ČOV ve výši 28.000,- Kč.         
Hlasování: 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
2. Žádost Jana a Jany Štěpánkových  

- na domovní čistírnu odpadních vod k novostavbě RD č.p. 220 v Markoušovicích. K žádosti jsou 

doložena veškerá nezbytná povolení a rozhodnutí, doklad o zakoupení ČOV a jsou tak splněny 

všechny podmínky pro poskytnutí příspěvku. Instalovaná ČOV je pro 4 ekvivalentní osoby, příspěvek 

na 1 EO obec poskytuje ve výši 7.000,- Kč. Navržený příspěvek je tedy 28.000,- Kč   

Usn. č.9:  
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek manželům Štěpánkovým  Markoušovice  č.p. 220 na 
vybudovanou ČOV ve výši 28.000,- Kč 
Hlasování: 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
4. Různé 
 
1. Vyúčtování příspěvku hospodaření Základní školy a Mateřské školy  
Zastupitelstvo obce projednalo hospodaření této příspěvkové organizace, výsledkem je přebytek ve 

výši 83.680.24,- Kč, který je veden již v zakoupeném materiálu  - v zásobách.  

Usn. č.10: 

Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a 

Mateřské škola, přebytek hospodaření ve výši 83.680,24 Kč je veden v zásobách 

Hlasování:  

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

 

 

 

 



2. Vypsání výběrové řízení na obsazení místa ředitele ZŠ a MŠ 

Zastupitelstvo obce projednalo důvody a různé výklady o vyhlášení výběrového řízení na obsazení 

místa ředitele ZŠ a MŠ Velké Svatoňovice na základě zákona č.472/2011, kterým se mění zákon č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Dle výkladu Krajského 

úřadu je zřizovatel povinen vyhlásit konkurz na obsazení místa ředitele. Pokud konkurzní řízení 

nebude provedeno, hrozí neplatnost veškerých právních úkonů ředitele, který nebyl jmenován na 

základě nového konkurzního řízení. Ministerstva školství uvádí, že zřizovatel konkurz vyhlásit může.   

Usn. č.11: 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení konkursního řízení na obsazení místa ředitele ZŠ a MŠ Velké 

Svatoňovice z důvodu novely zák. 561/2004, Sb. zák. č. 472/2011.  

Hlasování:  

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

3. Informace o ukončení činnosti detašovaného pracoviště stavebního úřadu Rtyně v  Podkrkonoší 

Od 1.4. 2012 nebude již docházet na OÚ Velké Svatoňovice pracovník příslušného stavebního úřadu 

ze Rtyně v Podkrkonoší. Důvodem bylo, že návštěvy úředníka sloužily pouze jako konzultační místo, 

veškerou agendu vykonával, až v kanceláři stavebního úřadu ve Rtyni v P. Působnost stavebního 

úřadu nebude nijak dotčena, na veškerá místní šetření pro územní rozhodnutí či kolaudace, bude 

úředník nadále  dojíždět. Na webových stránkách naší obce a Města Rtyně budou ke stažení veškeré 

formuláře stavebního úřadu.  

 

4. Výměna zamrzlých vodoměrů 

Letošní mrazivá zima a řádně nezabezpečené vodoměry proti zamrznutí mají za následek, že došlo 

k zamrznutí většího množství vodoměrů. Výměna bude prováděna po dohodě pouze pracovníkem 

obce na základě nahlášení vlastníkem nemovitosti na OÚ, vlastník nemovitosti uhradí výměnu 

vodoměru v plné výši. 

 

Zapsala: Seidelová J. 

                     Posdiena Radek, starosta 

 

Ověřili: Martinec P. v.r.        

 Kuldová P. v.r.         

 

   


