
U S N E S E N Í  
z 11. jednání zastupitelstva obce ze dne 25.1.2012 

 

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích za rok 2011  

 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje navržený plán činnosti na rok 2012 

 

3. Zastupitelstvo obce schvaluje zadání dopravního značení – úsek na Podháji k tělocvičně a za 

Základní školou 

 

4. Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků pozemkových parcel č.1263/3, 1263/5, 1263/2, 

1263/1 v k.ú. Velké Svatoňovice a pozemkových parcel č. 1260/2, 1261/1, 1852, 359, 360, 361, 

362/1, 1864 pozemky ve zjednodušené evidenci v k.ú. Velké Svatoňovice ve vlastnictví obce 

Velké Svatoňovice za pozemkovou parcelu č. 2009/1 v k.ú. Velké Svatoňovice ve vlastnictví 

Zemědělského družstva Velké Svatoňovice a pověřuje starostu sepsáním smlouvy a vkladem do 

katastru nemovitostí 

 

5. Zastupitelstvo obce schvaluje  návrh na vyřazení majetku dle provedené inventarizace majetku 

k 30.11. 2011 

 

6. Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení traktorového návěsu: PRONAR Narew T 654, za cenu 

106.000,- Kč bez DPH od dodavatele: AGRICO, s.r.o. Týniště nad Orlicí, zakoupení vozidla bude 

možné až po schválení rozpočtu na rok 2012                                      

  

7. Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení užitkového vozidla za maximální cenu:  50.000,- Kč, 

zakoupení vozidla bude možné až po schválení rozpočtu na rok 2012  

                 

8. Zastupitelstvo obce schvaluje ceny vodného pro rok 2012 ve stejné výši jako v roce 2011: 

12,- Kč/m3, stálý plat 210,- Kč/rok, cena předávané vody 6,32 Kč/m3, stočné 8,- Kč/m3 

 

9. Zastupitelstvo obce schvaluje zadání projektu na zrušení „Požární nádrže u p. Umlaufa“ firmě 

Atelier M – Ing. Jaroslav Branda 

  

10. Zastupitelstvo obce prozatím neschvaluje vyhlášení konkursního řízení na obsazení místa 

ředitele ZŠ a MŠ Velké Svatoňovice z důvodu novely zák. 561/2004, Sb. zák. č. 472/2011. Do 

příštího jednání zastupitelstva budou shromážděny další informace k rozhodnutí. 

 

11. Zastupitelstvo obce schvaluje započítání vyčíslených nákladů do rozpočtu pro rok 2012 na 

vybudování vodojemu na Kvíčale dle počtu připojených nemovitostí v k.ú Velké Svatoňovice 

 

Zapsal:  Ing. Štěpán Zdeněk v.r. 

    Vlček Aleš v.r. 



Zápis z  11. jednání zastupitelstva obce Velké Svatoňovice  

které se konalo dne 25. ledna 2012 s tímto programem: 

1. Zpráva o hospodaření v obecních lesích 
2. Plán práce na rok 2012 
3. Dopravní značení v obci 
4. Majetkové záležitosti 
5. Různé 

Účast: 8 členů zastupitelstva dle presenční listiny, omluven: Ing. Kult L.   

Schválení programu:  

Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0   

Zapisovatel: Seidelová J. 

Ověřovatelé zápisu:  Martinec P., Večeř P. 

Úprava usnesení:  Ing. Štěpán Z., Vlček A. 

1. Zpráva o hospodaření v obecních lesích 

Zprávu přednesl p. Vlček E., hospodaření v roce 2011 skončilo ziskem 339.541,- Kč, když celkové 

náklady byly 175.780,- Kč, příjmy z prodeje dřeva 515.321,- Kč. Celkový rozbor hospodaření v lesích 

obce je přílohou zápisu. 

Usn. č.1:  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích za rok 2011  

 

2. Plán práce na rok 2012 

Starostou obce byl navržen plán práce na rok 2012: 
 

• Dokončení kanalizace - 1. etapa severní část obce 

• Oprava sociálních zařízení v MŠ 

• Oprava Komunikace na Kvíčalu – v případě získání dotace 

• Oprava stropu nad jevištěm v KK včetně zateplení podlahy jeviště 

• Bezdrátový rozhlas - v případě získání dotace 

• Požární nádrž u p.Umlaufa – zajištění projektu, případně i realizace 

• Oprava komunikace v Markoušovicích přes les  

• Oprava střechy nad vrtem u ČS Velké Svatoňovice 

• Vybudování přístavby pro techniku  

• Běžné úpravy a údržba majetku obce (malování v DPS apod.) 
 

Usn. č. 2: 
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený plán činnosti na rok  

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

 

 



3. Dopravní značení v obci 

Cílem osazení dopravních značek je na vybraných úsecích komunikací v obci omezit nejen rychlost, 
ale i tonáž za podmínky, že bude umístěno co nejmíň dopravních značek. Byla vybrána dopravní 
značka „Zóna s dopravním omezením“, na které bude omezení rychlosti na 30 km a tonáže dle 
konkrétního mostu na komunikaci. Tyto značky budou umístěny ve dvou úsecích: 

1) Od Podháje do středu obce: 

• od hřbitova (snaha bude značku umístit již pod kopcem od Batňovic - nutné projednat 
s obcí Batňovice) 

• sjezd z hlavní komunikace u p. Košťála 

• sjezd z hlavní komunikace k DPS 

• sjezd z hlavní komunikace u tělocvičny 
 

2)  Od školy k bývalému kinu: 

• za školou 

• sjezd u býv. kina 

• sjezd k bytovkám 
 

Usn. č.3:  
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání dopravního značení – úsek na Podháji k tělocvičně a za 
Základní školou 
Hlasování: 

               Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0   
 

4. Majetkové záležitosti 

a) Směnná smlouva obce Velké Svatoňovice se ZD Velké Svatoňovice 

Na základě usnesení z jednání zastupitelstva dne 13.4.2011 byly připraveny podklady pro převod 

komunikace „Bremst“ ze ZD na obec. Záměr byl řádně zveřejněn, Zemědělskému družstvu byly ke 

směně navrženy pozemky o celkové výměře 15915 m2, výměra komunikace je 16076 m2.    

Usn. č.4: 

Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků pozemkových parcel č.1263/3, 1263/5, 1263/2, 

1263/1 v k.ú. Velké Svatoňovice a pozemkových parcel č. 1260/2, 1261/1, 1852, 359, 360, 361, 362/1, 

1864 pozemky ve zjednodušené evidenci v k.ú. Velké Svatoňovice ve vlastnictví obce Velké 

Svatoňovice za pozemkovou parcelu č. 2009/1 v k.ú. Velké Svatoňovice ve vlastnictví Zemědělského 

družstva Velké Svatoňovice a pověřuje starostu sepsáním smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí  

Hlasování:  

Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

b) Návrh na vyřazení majetku  

Zastupitelstvo obce vyslechlo závěr provedené inventury majetku a projednalo předložený návrh na 

vyřazení nepotřebného majetku.   

 

 



Usn. č. 5: 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na vyřazení majetku dle provedené inventarizace majetku obce k 

30.11.2011 

Hlasování: 

Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

c) Nákup návěsu za traktor 

Byly poptány firmy zabývající se prodejem této techniky, podmínky pro výběr byly -  jednoosý návěs, 

s třístranným sklápěním, tonáž 3 t, nízká nakládací výška. Výrobci, kteří splnily podmínky: 

- ZDT s.r.o. Nové Veselí - návěs NS 3 

- POL-AGRO Traiding ZT s.r.o. Sviadnov - návěs PRONAR Narew T654 

Z dodavatelů byli poptáni a cenové nabídky dodali: 

AGRICO s.r.o. Týniště nad Orlicí – 106.000,- Kč bez DPH a AGROTIP – Široký s.r.o. – 110.000,- Kč bez 

DPH 

Usn. č. 6: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení traktorového návěsu: PRONAR Narew T 654, za cenu 

106.000,- Kč bez DPH od dodavatele: AGRICO s.r.o. Týniště nad Orlicí, zakoupení vozidla bude možné 

až po schválení rozpočtu na rok 2012                                      

Hlasování:  

Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

d) Nákup užitkového vozidla  

Jako nejvhodnější nejen pro účely, které bude vozidlo zakoupeno, ale i nákupní cena a následný 

provoz vychází v porovnání s jinými výrobci Škoda Felicie Pickup. Po zjištění jaká je cenová relace 

tohoto vozidla ještě v dobrém technickém stavu je vhodné zakoupit vozidlo alespoň v ceně kolem 

50.000,- Kč 

Usn. č.7:  

Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení užitkového vozidla za maximální cenu: 50.000,-Kč, zakoupení 

vozidla bude možné až po schválení rozpočtu na rok 2012  

Hlasování:  

Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

e) Cena pitné vody a stočného na rok 2012 

Není nutné v tomto roce ceny zvyšovat, navýšení je pouze v DPH (14%), ceny na rok 2012 tedy bez 

DPH budou: 

• voda předávaná 6,32 Kč/m3 

• vodné    12,- Kč/m3 

• stálý plat  210,- Kč/rok 

• stočné   8,- Kč/m3 



 
 

Usn. č.8: 

Zastupitelstvo obce schvaluje ceny vodného pro rok 2012 ve stejné výši jako v roce 2011:  

12,- Kč/m3, stálý plat 210,- Kč/rok, cena předávané vody 6,32 Kč/m3, stočné 8,- Kč/m3 

 Hlasování:  

               Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

5. Různé 

a) Zpracování projektu na likvidaci požární nádrže u p. Umlaufa 

Na zpracování projektové dokumentace a zajištění veškerých podkladů a vyjádření nezbytných k ÚŘ a 

SP museli být osloveni autorizovaní projektanti v oboru vodního hospodářství. Zadání je včetně 

zajištění SP. Nabídky:   Ing. Jaroslav Branda ATELIER  M – 34.317,- bez DPH 

    Ing. Libor Fanta – 43.000,- Kč bez DPH   

Usn. č.9: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zadání projektu na zrušení „Požární nádrže u p. Umlaufa“ firmě Atelier 

M – Ing. Jaroslav Branda 

Hlasování:  

Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

b) Vypsání výběrové řízení na obsazení místa ředitele ZŠ a MŠ 

Na základě zákona č.472/2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), je dle výkladu Krajského úřadu zřizovatel (obec) 

povinen vyhlásit konkurz na obsazení místa ředitele. Výklad Ministerstva školství však je, že zřizovatel 

konkurz vyhlásit může. Je tedy výslovně na obci jaký zaujme v této nejasné situaci postoj.  

Usn. č.10: 

Zastupitelstvo obce prozatím neschvaluje vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele ZŠ 

a MŠ Velké Svatoňovice z důvodu novely zák. 561/2004, Sb. zák. č. 472/2011. Do příštího jednání 

zastupitelstva budou shromážděny další informace k rozhodnutí. 

Hlasování:  

Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

c) Nakládání s komunálním odpadem 

Starosta obce přednesl zprávu o tom, jak nakládají občané obce s komunálním odpadem. Stav není 

dobrý, poněvadž u 73 objektů v Markoušovicích a 97 objektů ve Velkých Svatoňovicích obec nemá 

žádnou informaci o tom, jak vlastníci  těchto objektů s komunálním odpadem nakládají. Nevyužívají 

žádnou z možností, přičemž obecně závazná  vyhláška obce o nakládání s komunálním odpadem o 

této povinnosti mluví zřetelně. V případě neplnění této povinnosti hrozí i sankce. Informace o tom 

jaké jsou možnosti a zároveň povinnosti ohledně tohoto problému budou občanům upřesněny ve 

zpravodaji.   

 

 



d) Změna územního plánu č.1 

Návrh změny byl již schválen Krajským úřadem, nyní bude na 45 dnů zveřejněn na úřední desce obce 

a MěÚ Trutnov, zřejmě 19.3.  proběhne veřejné projednání na OÚ, poté by došlo na březnovém 

jednání zastupitelstva 28.3. ke schválení a po 15 dnech nabytí právní moci by byla změna platná.  

 

e) Výstavba vodojemu na Kvíčale 

Obec Batňovice je z důvodu malé kapacity stávajícího vodojemu nucena vybudovat nový. Bohužel na 

výstavbu obec  získala pouze 60% dotaci a je nucena požadovat od okolních obcí spolufinancování, 

dle počtu napojených nemovitostí z jednotlivých obcí na vodojem. Na 9 připojených objektů naší 

obce vychází příspěvek 91.516,- Kč.   

 

Usn. č.11: 

Zastupitelstvo obce schvaluje započítání vyčíslených nákladů do rozpočtu pro rok 2012 na 

vybudování  vodojemu na Kvíčale dle počtu připojených nemovitostí v k.ú Velké Svatoňovice 

Hlasování:  

Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

d) Příprava zpravodaje  

Starosta obce vyzval všechny přítomné, kteří chtějí přidat příspěvek do zpravodaje obce, aby tak 

učinili do 3.2. 2012  

 

Diskuse: 

1. U Jeřábků zasahuje strom do vedení NN a stíní v době svícení veřejného osvětlení. 
Strom se nenachází na pozemku ve vlastnictví obce, obec vyzve vlastníka k nápravě. 

2. Možnost pokácení jasanu u kapličky. Tento jasan i přes již špatný zdravotní stav byl 
zahrnutý do plánované údržby zeleně, prozatím není záměr jej pokácet. 

3. Upozornění na špatný stav komunikace podél trati k Suchovršicím a kolem křížku ke 
Kvíčale. Komunikace byla před 3 roky opravena štěrkem, ale je zde špatné podloží. 
Zástupce ZD Velké Svatoňovice p. Martinec uvedl, že využívá pouze komunikaci 
kolem křížku a to nejlehčí technikou, kterou ZD vlastní.  

 

Zapsala: Seidelová J. 

Ověřili: Martinec P., Teichman J.       

Posdiena Radek, starosta 

 


