
U S N E S E N Í  

z 9. jednání zastupitelstva obce ze dne 12.10.2011 

 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje v rámci opravy střechy na KK ve Velkých Svatoňovicích navýšení 

ceny z důvodu výměny dřevěných krovů a prkenného záklopu nad jevištěm  

 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje osazení žlabu na místní komunikaci nad hospodou 

v Markoušovicích, zhotovení kanálu a zatrubnění přes komunikaci před hájovnou v 

Markoušovicích 

 

3. Zastupitelstvo obce schvaluje opravu místní komunikace od Pětiletky do Markoušovic  a umístění 

zrcadla u Košťálů ve Velkých Svatoňovicích 

 

4. Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu kontrolního výboru  

 

5. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 117/6 o výměře 92 m2 v k.ú Markoušovice 

panu Čurdovi za cenu  obvyklou – 40,- Kč / m2 a pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy o 

převodu vlastnictví nemovitosti a vkladem do katastru   

 

6. Zastupitelstvo obce schvaluje zadání výtisku publikace „Sborník Markoušovice a Starý Sedloňov v 

tiskárně PRATR a.s., celkový náklad 1000 ks, za konečnou cenu 86.000,- s DPH   

 

7. Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o hospodaření obce k  30.9. 2011 

 

8. Zastupitelstvo obce schvaluje navržené rozpočtové změny č.4 dle přílohy  

 

9. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek  SDH Velké Svatoňovice ve výši 15.000,- Kč,  TJ Sokol 
Velké Svatoňovice ve výši 40.000,- Kč, příspěvek Oblastní charitě Trutnov byl odložen do doby 
než charita vyčíslí roční náklady,  poté bude žádost v zastupitelstvu znovu projednána 

 

10. Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu zeleně u pomníku dle navržené varianty neopadavými 

dřevinami, veškeré práce včetně pokácení provede p. Semerák 

 

11. Zastupitelstvo obce přijalo opatření k výsledku kontroly KHS a schvaluje kompletní rekonstrukci 

umývárny v Mateřské škole do 2 let, okna budou osazena žaluziemi na počátku příštího roku, 

plocha ložnice bude řešena s ředitelkou ZŠ a MŠ   

 

Zapsal: Vlček A. v.r. 

              Ing. Kult L. v.r. 

 

 

 



Zápis z 9. jednání zastupitelstva obce Velké Svatoňovice  

které se konalo dne 12. října  2011 s tímto programem: 

 

1. Stavební záležitosti  

2. Zpráva kontrolního výboru 

3. Majetkové záležitosti 

4. Příspěvky organizacím 

5. Různé 

Schválení programu:  

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0   

Zapisovatel: Seidelová J. 

Ověřovatelé zápisu:  Martinec P., Teichman J. 

Úprava usnesení:  Vlček A., Ing. Kult L. 

Účast: 7 členů zastupitelstva dle presenční listiny, omluveni: Ing. Štěpán Z., Večeř P.   

1. Stavební záležitosti 

a) Oprava mostu u Šrytrů  
Oprava mostu  je již dokončena, 14.10. 2011 proběhne kolaudace,  zbývá pouze 
dořešit dopravní značení – bude osazena značka omezující rychlost 20 km/h. Firmou 
LTM byla cena za dílo dodržena, navíc byly opraveny úseky komunikace do Fládru 
 

b) Oprava podlahy v tělocvičně v Markoušovicích  
Parkety jsou již položeny, nalakovány, hlavní oprava již dokončena, probíhají 
dokončovací práce jako nátěr vchodových dveří, instalace ochranných mříží na okna 
z tělocvičny do  restaurace. Došlo k navýšení celkové ceny za dílo z důvodu víceprací: 

- obklad celé stěny OSB deskami, kterou byly zakryty PVC roury sloužící k 
odvětrání podlahy 

- odvětrání obvodových stěn 
- odvětrání obložení 
- nové ochranné sítě oken 
- lajnování sportovního hřiště 

 
c) Střecha na KK Velké Svatoňovice 

Oprava krytiny na střeše KK  je již ukončena, byla provedena demontáž z části 
lepenkové a  plechové krytiny, nahradila se novými  bitumenovými  pásy. Po rozkrytí  
části střechy nad jevištěm byl zjištěn havarijní stav dřevěných  konstrukcí střechy, ale 
i stropu. Z  tohoto důvodu bylo nutná výměna všech krovů a prkenného záklopu. Celá 
konstrukce střechy je nyní vynesena na nově uložené kovové „I“ profily, které 
poslouží i při následné opravě k zavěšení stropu nad jevištěm. Zároveň byla 
provedena oprava opláštění všech komínů, pokud bude vhodné počasí bude ještě 
obnoven nátěr na zbytku plechové střechy.   
 



Usn. č.1  Zastupitelstvo obce schvaluje v rámci opravy střechy na KK ve Velkých 

Svatoňovicích navýšení ceny z důvodu výměny dřevěných krovů a prkenného záklopu 

nad jevištěm  

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

 
d) Výměna plynového kotle v restauraci KK 

Nový kondenzační kotel byl umístěn a přepojen přímo do restaurace, nezbytné bylo i 
nové vyvložkování komínu. V  restauraci, kuchyni a sklepě se zároveň nově 
vymalovalo. V zimním období bude opravena malba i v chodbě před restaurací. Do 
kuchyně byly již pořízeny hygienickým podmínkám vyhovující nerezové stoly, ostatní 
nerezové vybavení (police, zásuvkový stůl) bude dodáno během měsíce října 
 
 
 

e) Oprava komunikací 
Na vybrané 4 úseky opravovaných komunikací byly poptány 2 firmy:  
- REPARE s.r.o.  1.376.605,20 Kč 
- STRABAG a.s.   1.197.171,00 Kč 
 
Vybrána byla firma STRABAG a v úsecích komunikací ve Vejmole, nad Smrkem a ve 
Fládru byly nově položeny živičné povrchy. Delší dobu je v plánu odvodnění 
komunikace nad hospodou v Markoušovicích. Bude zde uložen žlab přes komunikaci. 
Po obnovení příkopu nad Hájovnou v Markoušovicích vytéká voda na komunikaci a je 
nutné vyřešit stejný problém.    
 
Usn. č.2  Zastupitelstvo obce schvaluje osazení žlabu na místní komunikaci nad 
hospodou v Markoušovicích,  zhotovení kanálu a zatrubnění přes komunikaci před 
hájovnou v Markoušovicích 
Hlasování: 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Požadavek u SÚS Trutnov na opravu komunikace v Markoušovicích kolem hájovny  je 
již od měsíce května, starosta bude znovu urgovat – měla by být opravena do konce 
měsíce října. Byl vznesen požadavek občanů obce na možnost umístění zrcadla na  
nepřehledném  místě - na výjezdu na hlavní komunikaci u Košťálů ve Velkých 
Svatoňovicích.  
 
Usn. č.3  Zastupitelstvo obce schvaluje opravu místní komunikace od Pětiletky do 
Markoušovic  a umístění zrcadla u Košťálů ve Velkých Svatoňovicích 
Hlasování: 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

f) Výstavba kanalizace střed obce   
Minulý týden byla dokončena výstavba hlavního kanalizačního řádu „Na Drahách“ až 

k potoku po Petrášovy. Při pokládání kanalizačního potrubí byla souběžně provedena 

plánovaná přeložka hlavního vodovodního řádu v délce 85 m. Stavební práce 

v současné době pokračují výstavbou hlavního kanalizačního řádu „ Pod Kapličkou“. I 

v tomto úseku je plánovaná přeložka vody. Dne 4.10. 2011 proběhl kontrolní den.  

 



2. Zpráva kontrolního výboru 

 

Kontrolní výbor provedl 11.10. 2011 dle své náplně kontrolu dodržování zákonnosti, 

usnesení zastupitelstva a zápisů z jednání zastupitelstva. Zprávu, zjištěné nedostatky 

a doporučené opatření  k odstranění zjištěných nedostatků přednesla Kuldová P. 

 

Usn. č.4  Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu kontrolního výboru 

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

 

4. Majetkové záležitosti  

 

a) Žádost o odkoupení pozemku 
Pan Čurda si podal žádost o odkoupení pozemku p.č. 117/6 v k.ú. Markoušovice o 

výměře 92 m2, záměr obce jednat na zastupitelstvu o prodeji byl řádně zveřejněn. 

Pozemek je veden jako ostatní plocha - přístupová cesta ke třem pozemkům, které 

jsou ve vlastnictví p. Čurdy. 

 

Usn. č.5  Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 117/6 o výměře 92 m2 v 

k.ú Markoušovice panu Čurdovi za cenu  obvyklou – 40,- Kč / m2 a pověřuje starostu 

uzavřením kupní smlouvy o převodu vlastnictví nemovitosti a vkladem do katastru   

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

b) Sborník o Markoušovicích a Starém Sedloňově 
Veškeré podklady připravované publikace o Markoušovicích a Starém Sedloňově byly 
již předány do tiskárny PRATR a.s., s kterou byla uzavřena minulý rok smlouva. Jsou 
zpracovány cenové nabídky na počet výtisků a použitý materiál.  
 
Usn. č.6  Zastupitelstvo obce schvaluje zadání výtisku publikace „Sborník 
Markoušovice a Starý Sedloňov v tiskárně PRATR a.s., celkový náklad 1000 ks, za 
konečnou cenu 86.000,- s DPH   
Hlasování: 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

c) Zpráva o hospodaření obce k 30.9. 2011 
Byla přednesena průběžná zpráva o hospodaření obce. Přehled příjmů a výdajů: 

- příjmy celkem k 30.9.  10.260.968,- Kč    
- výdaje celkem k 30.9.    6.862.978,- Kč 
- saldo příjmů a výdajů     3.397.990,- Kč 
- daňové příjmy k 30.9.    6.939.286,- Kč 

Lze konstatovat, že daňové příjmy jsou oproti minulému roku vyšší. Plnění na 
jednotlivých kapitolách se pohybuje kolem 75%. Byla zmíněna i celková výše dluhů 
vůči obci k 12.10. 2011 – 154.399,- Kč. Z větší části jsou dluhy občanů za nezaplacení 
vodného (do 31.8. 2011 mělo být uhrazeno), všichni dlužníci budou upomínkou 
vyzváni k zaplacení. Hospodaření obce je písemnou přílohou zápisu.  
 



Usn. č.7  Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o  hospodaření obce k  30.9. 2011 
Hlasování: 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

d) Rozpočtové změny 
Zastupitelstvu obce byly předloženy ke schválení  rozpočtové změny ve výši 878.900,- 
Kč na straně příjmů i výdajů. 
 
Usn. č.8  Zastupitelstvo obce schvaluje navržené rozpočtové změny č.4 dle přílohy 
Hlasování: 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
e) Příspěvky organizacím 

- zastupitelstvo obce schválilo příspěvek SDH Velké Svatoňovice ve výši 
15.000,- Kč na zakoupení slavnostních uniforem 

- zastupitelstvo obce schválilo příspěvek TJ Sokol Velké Svatoňovice ve výši 
40.000,- Kč na provoz tělocvičny 

- žádost o příspěvek na činnost podala Oblastní charita Trutnov, která zajišťuje 
pečovatelské služby o některé naše občany. Možnost schválení příspěvku 
bude znovu projednána na základě zpracování zprávy za celý rok, v které 
bude uvedeno, pro které občany obce byla zajišťována služba, v jakém 
období a vyčíslení nákladů na jednotlivého občana s požadovaným 
příspěvkem obce. 
 

Usn. č.9  Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek  SDH Velké Svatoňovice ve výši 
15.000,- Kč,  TJ Sokol Velké Svatoňovice ve výši 40.000,- Kč, příspěvek Oblastní charitě 
Trutnov byl odložen do doby než charita vyčíslí roční náklady,  poté bude žádost 
v zastupitelstvu znovu projednána 
Hlasování: 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
4. Různé 

 

a) Úprava zeleně u pomníku 
Na tuto úpravu byly p. Semerákem zpracovány dva návrhy – neopadavá  a listnatá 

varianta nové výsadby dřevin s tím, že stávající thuje budou pokáceny.  

Usnesení č.10:  Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu zeleně u pomníku dle navržené 

varianty neopadavými dřevinami, veškeré práce včetně pokácení provede p. Semerák 

Hlasování: 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
b) Kontrola Krajské hygienické stanice v Mateřské škole 

Kontrolou, která proběhla 16.9. 2011byly zjištěny následné závady: 
- okna v herně nejsou opatřena žaluziemi 
- podlahová plocha ložnice nesplňuje požadavky (nedostačující  prostory 

ložnice na počet dětí docházejících do školky) 
- nevyhovující prostory umývárny (nedostačující počet umyvadel, WC, 

poškozená dlažba a obklad stěn) 
  



Usn. č.11  Zastupitelstvo obce přijalo opatření k výsledku kontroly KHS a schvaluje 

kompletní rekonstrukci umývárny v Mateřské škole do 2 let, okna budou osazena 

žaluziemi na počátku příštího roku, plocha ložnice bude řešena s ředitelkou ZŠ a MŠ   

Hlasování: 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
c) Změna územního plánu 
12.10. 2011 proběhlo jednání na OÚ s p. Smilnickým, který změnu zpracovává. 
Předpokládaný termín přijetí změny se bohužel opět posouvá na 4 – 6/2012. Není 
však v možnostech obce průběh a dobu přijetí změny ovlivnit. 
 
 

 

Zapsala: Seidelová J. 

Ověřili: Martinec P., Teichman J.       

Posdiena Radek, starosta 

 


