USNESENÍ
z 10. jednání zastupitelstva obce ze dne 14.12. 2011

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce
2. Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na měsíce leden a únor 2012,
bude zajištěn plynulý provoz všech zařízení ve správě obce a provoz příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola. Čerpání finančních prostředků bude do maximální výše 1/12
skutečnosti roku loňského
3. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.5
4. Zastupitelstvo obce schvaluje, aby pro kontrolu rozpočtu byly stanoveny závaznými ukazateli
paragrafy
5. Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení kanalizační stoky C ke kapličce – úsek v délce 59 m
společně s plánovanou přeložkou vodovodu, firmou VAKSTAV s.r.o. Jablonné nad Orlicí
6. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o správě a údržbě veřejného osvětlení s obcí
Batňovice
7. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Úpice na výkon
přenesené působnosti v rozsahu stanovené zákonem 200/1991 Sb., o přestupcích
8. Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových - stavební parcela č. 135 v k.ú. Starý Sedloňov, výměra 11 m2 (autobusová
zastávka) za cenu 1.500,- Kč a pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy o převodu vlastnictví
nemovitosti
9. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej palivového dřeva lipového za cenu 100,- Kč, ostatní
palivové dřevo 500,- Kč za prostorový metr
10. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek TJ Sokol Markoušovice ve výši 25.000,- Kč,
Římskokatolické farnosti Úpice ve výši 25.000,- Kč, občanské sdružení Pomníkáři ve výši 0,- Kč

Zapsal: Ing. Kult L.
Ing. Štěpán Z.

Zápis z 10. jednání zastupitelstva obce Velké Svatoňovice
které se konalo dne 14. prosince 2011 s tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.

Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Rozpočtové opatření a rozpočtové provizorium
Stavební záležitosti
Majetkové záležitosti
Různé

Schválení programu:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zapisovatel: Seidelová J.
Ověřovatelé zápisu: Kuldová P., Večeř P.
Úprava usnesení: Ing. Štěpán Z., Ing. Kult L.
Účast: 8 členů zastupitelstva dle presenční listiny, omluven: Teichman J.
1. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Dne 30.11. 2011 proběhla dílčí kontrola hospodaření obce, byly zjištěny pouze
drobné nedostatky, které byly předneseny
Usn. č.1 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce
2. Rozpočtové opatření a rozpočtové provizorium
a) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že nebude do konce roku schválen rozpočet obce na
rok 2012, byly projednány podmínky a pravidla čerpání v období rozpočtového
provizoria v měsících leden a únor 2012
Usn. č. 2 Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na měsíce leden
a únor 2012, bude zajištěn plynulý provoz všech zařízení ve správě obce a provoz
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola. Čerpání finančních prostředků
bude do maximální výše 1/12 skutečnosti roku loňského
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

b) Zastupitelstvo obce dále projednalo návrh rozpočtové změny na straně příjmů i
výdajů, který je přílohou zápisu
Usn. č.3 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.5
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

c) Zastupitelstvo obce projednalo i návrh, aby při sestavování a následné kontrole
rozpočtu nebyly sledovány jako doposud jednotlivé položky, ale pouze paragrafy
Usn. č. 4 Zastupitelstvo obce schvaluje, aby pro kontrolu rozpočtu byly stanoveny
závaznými ukazateli paragrafy
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Stavební záležitosti
a) Opravy komunikací
Plánované opravy komunikací v Markoušovicích byly dokončeny. Nad p. Hejnou byl
osazen žlab, u Hájovny byly zhotoveny dva kanály a provedeno zatrubnění přes
komunikaci, které bude sloužit k odvodnění příkopu a plochy před garážemi
b) Úprava zeleně u pomníku ve Velkých Svatoňovicích
Původní dřeviny byly pokáceny, celá plocha zbavena pařezů a staré výsadby. Podle
schváleného návrhu byly vysazeny dřeviny nové, plocha zakryta mulčovací textilií a
drobným kamínkem. Před OÚ byl vysazen i nový smrk pichlavý
c) Výstavba kanalizace střed obce
Minulý týden byl dokončen úsek stoky ke kapličce, ze dvou posledních šachtic je
vyvedeno potrubí
mimo komunikaci na parcely určené dle územního plánu k výstavbě. Souběžně v celé
délce 59 m byla provedena přeložka vodovodního řádu. Tyto práce hradí obec nákladem
339.000,- Kč
Usn. č. 5 Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení kanalizační stoky C ke kapličce –
úsek v délce 59 m společně s plánovanou přeložkou vodovodu, firmou VAKSTAV s.r.o.
Jablonné nad Orlicí
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

d) Výstavba kanalizace „B“
Jedná se o prodloužení stoky v délce 57 m na pozemek p. Kadaníka ( pod vlakovou
zastávkou). Do konce tohoto týdne by měly být práce ukončeny.
e) Dokončovací práce na KK
V rámci oprav na KK byly ještě vymalovány prostory chodby a schodiště před restaurací

4. Majetkové záležitosti
a) Smlouva s obcí Batňovice o správě a údržbě veřejného osvětlení
Z důvodu špatného osvětlení komunikace v úseku od hřbitova směrem do V. Svatoňovic
byla po dohodě s obcí Batňovice osazena 1 lampa. Bylo využito sloupu, který je na k.ú.
Batňovice a přívodu el. energie ze strany od Batňovic, z tohoto důvodu je nutné uzavřít
smlouvu s obcí Batňovice. Roční poplatek za správu a údržbu 1 ks veř. osvětlení je 660,Kč/ rok .
Usn. č.6 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o správě a údržbě veřejného
osvětlení s obcí
Batňovice
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

b) Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Velké Svatoňovice a městem Úpice
Město Úpice vyřizuje pro naši obec přestupkovou agendu, tento vztah je ošetřen
smluvně. Je nutné tuto
smlouvu obnovit, protože platnost stávající smlouvy končí
31.12. 2011.
Usn. č. 7 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Úpice
na výkon přenesené působnosti v rozsahu stanovené zákonem 200/1991 Sb., o
přestupcích
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

c) Kupní smlouva s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
Obec má možnost odkoupit pozemek p.č. 135 v k.ú. Starý Sedloňov o výměře 11 m2 (pod
autobusovou zastávkou) za cenu 1.500,- Kč. Pozemek měla obec nyní pouze v nájmu.
Usn. č. 8 Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových - stavební parcela č. 135 v k.ú. Starý Sedloňov, výměra 11
m2 (autobusová zastávka) za cenu 1.500,- Kč a pověřuje starostu uzavřením kupní
smlouvy o převodu vlastnictví nemovitosti
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

d) Úprava zeleně u kostela v Markoušovicích
Obec plánuje v zimním období pokácení 4 ks lip srdčitých z důvodu možného ohrožení
nejen nemovitosti, ale i návštěvníků hřbitova a kostela. Proběhlo jednání i s vlastníkem
pozemku u chaty – Kovoplast a.s. a Pozemkovým fondem ohledně možné úpravy
vzrostlých dřevin. Dle dohody obec zajistí nejen pokácení, ale i následný úklid. Získanou
dřevní hmotu obec nabídne k prodeji na další zpracování, případně palivo. Obec bude

nadále občanům nabízet stejně jako tento rok možnost zakoupení palivového dřeva i
v jiných lokalitách, vždy je prodej podmíněn úklidem větví.
Usn. č. 9 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej palivového dřeva lipového za cenu 100,Kč, ostatní palivové dřevo 500,- Kč za prostorový metr
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

e) Příspěvky organizacím
1. Žádost TJ Sokol Markoušovice o příspěvek, který bude použit na pokrytí nákladů
za provozování sportovních aktivit v tělocvičně v Markoušovicích. Obec přispěje
částkou 25.000,- Kč
2. Žádost Farnosti Úpice o příspěvek určený na rekonstrukci interiéru a obnovu
malby v kostele sv. Bartoloměje v Batňovicích. Kostel je sice na k.ú. obce
Batňovice, je žádoucí, aby obec V. Svatoňovice přispěla, poněvadž občané naší
obce využívají a navštěvují nejen kostel, ale i přilehlý hřbitov. Byl předložen
rozpočet na tuto akci ve výši 142.700,- Kč. Obec přispěje částkou 25.000,- Kč
3. Žádost občanského sdružení Pomníkaři z Velkých Svatoňovic o příspěvek na
silvestrovský ohňostroj. Poněvadž toto sdružení není řádně zaregistrováno
příspěvek nebyl schválen

Usn. č.10 Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek TJ Sokol Markoušovice ve výši
25.000,- Kč Římskokatolické farnosti Úpice ve výši 25.000,- Kč, občanské sdružení
Pomníkáři ve výši 0,- Kč

Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Různé
a) Zakoupení jednoosého přívěsu a užitkového automobilu
Obec nyní vlastní pouze přívěs za osobní automobil, který byl využíván za traktor.
Objemově však nepostačuje potřebám. Z tohoto důvodu starosta obce přednesl
požadavek na zakoupení jednoosého přívěsu za traktor. Zároveň nejen pro potřeby
správy vodovodu by bylo vhodné zakoupit užitkový automobil. Starosta zjistí do
příštího jednání zastupitelstva možnosti a nabídky. Zakoupení přívěsu i automobilu
bude zahrnuto do rozpočtu na rok 2012

b) Zprávy ze Svazku obcí Jestřebích hor
Bezdrátový rozhlas
Podaná žádost o dotaci má přidělené akceptační číslo, v měsících 2-3/2012 by
mělo MŽP rozhodnout, zda dotaci obec obdrží. Pokud ano, není zřejmé, jestli by
se samotná realizace bezdrátového rozhlasu prováděla v roce 2012.

Strategický plán MAS
Na výroční valné hromadě MAS byl schválen strategický plán MAS na období
2012-2013. Pro naší obec se tím snad naskytne možnost získání dotace na opravu
komunikace na Kvíčalu z dotačního titulu LEADER. Termín podání žádostí bude
vyhlášen v počátku roku 2012
Informační tabule a propagační materiály
Přes SOJH bude zažádáno pro všechny obce svazku o dotaci na informační tabule,
které budou umístěny před vjezdem a výjezdem z obce. Budou i zpracovány nové
propagační materiály pro jednotlivé obce i za SOJH z financí svazku
c) Pasport a projekt dopravního značení v obci
Na zadání starosty obce byl zpracován firmou SOMARO, která je i výrobcem
dopravních značek, návrh možného zpracování pasportu dopravního značení místních
komunikací v obci. Byly navrženy 3 varianty:
1. Zpracování včetně odsouhlasení příslušnými úřady – 19.376,- Kč bez DPH
2. Zpracování bez odsouhlasení úřadů – 13.563,- Kč bez DPH
3. Zpracování včetně odsouhlasení úřadů podmíněno zakoupením dopravních značek
od firmy SOMARO – 9.688,- Kč bez DPH
Zastupitelstvo obce nevybralo žádnou variantu a rozhodlo, že záležitost dopravního
značení na místních komunikacích bude řešit vlastními silami na příštím jednání
zastupitelstva
d) Plán práce na rok 2012
Starosta obce přednesl možný návrh práce na rok 2012:
-

Pokračování výstavby kanalizace ve středu obce
Oprava sociálního zařízení v MŠ
Oprava komunikace na Kvíčalu
Oprava komunikace přes les v Markoušovicích
Oprava stropu a podlahy na jevišti v KK
Výstavba bezdrátového rozhlasu
Úprava požární nádrže u Umlaufů

Zastupitelé obce byli požádáni, aby na příští jednání zastupitelstva dodali další návrhy

Zapsala: Seidelová J.
Ověřili: Martinec P., Teichman J.
Posdiena Radek, starosta

