USNESENÍ
z 8. jednání zastupitelstva obce ze dne 24.8.2011

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti od minulého zasedání

2. Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele „Oprava cesty na
Kvíčalu – dle zadání byla nejvhodnější nabídka od firmy STRABAG a.s. Hradec Králové a
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek výběru nového zaměstnance obce na pozici
vodárenský dělník, údržbář obecního majetku – byl vybrán Antonín Šrejber

4. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem Restaurace Klub s paní
Výrostkovou od 1.9. 2011 na dobu neurčitou

5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o stavební činnosti od minulého zasedání

6. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením dohody o partnerství k projektu: „Technologické
centrum ORP Trutnov, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu“ s městem Trutnov

7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek kontroly finančního výboru – kontrola hospodaření
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Velké Svatoňovice, nebyly zjištěny žádné
nedostatky

8. Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu zeleně u pomníku

9. Zastupitelstvo obce schvaluje výměnu plynového kotle v Restauraci Klub a dovybavení kuchyně

10. Zastupitelstvo obce souhlasí s výběrem zhotovitele akce: „ Prodloužení stoky B“ – úsek v délce
56 m pod dráhou, dílo zrealizuje firma VAKSTAV s.r.o. Jablonné nad Orlicí

11. Zastupitelstvo obce souhlasí se zadáním projektové dokumentace se záměrem na zrušení
požární nádrže u Umlaufů

Zapsal: Ing. Štěpán Zdeněk v.r.
Ing. Kult Libor v.r.

Zápis z 8. jednání zastupitelstva obce Velké Svatoňovice
které se konalo dne 24. srpna 2011 s tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.

Zpráva o činnosti od minulého jednání
Stavební záležitosti
Závěr kontroly hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Smlouva s ORP Trutnov
Různé

Zapisovatel: Seidelová
Ověřovatelé zápisu: Vlček, Večeř
Úprava usnesení: Ing.Štěpán, Ing. Kult
Účast: 9 členů zastupitelstva
1. Zpráva o činnosti od minulého zasedání
- Dne 30.6.2011 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby „Oprava cesty na Kvíčalu“. Osloveny
byly 3 firmy, které podaly nabídky. Všechny nabídky splňovaly profesní i kvalifikační předpoklady,
žádná z nabídek nebyla vyřazena. Nabídky byly hodnoceny podle jediného kritéria – cena. Hodnotící
komise doporučila zastupitelstvu ke schválení vybraného dodavatele - STRABAG a.s. Hradec Králové
s nejnižší nabídkou 1.858.900,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele „Oprava cesty na Kvíčalu a
pověřuje starostu k uzavření smlouvy o dílo s firmou dle zadávací dokumentace – dílo bude
realizováno pouze v případě získání dotace.
Hlasování: 9 pro
- Od 1.6. 2011 byla uzavřena nájemní smlouva na pronájem Restaurace Klub s paní
Výrostkovou na dobu 3 měsíců, během které měla možnost vyzkoušet provozování
restaurace v obci. Paní Výrostková o následný pronájem restaurace má zájem. Z pohledu
obce se služby v restauraci podstatně zlepšily.
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s paní Výrostkovou od 1.9. 2011 na
dobu neurčitou.
Hlasování: 9 pro
- V měsíci červenci proběhl výběr nového zaměstnance obce na pozici vodárenský dělník,
údržbář obecního majetku. Nabídka na obsazení volného místa byla včas zveřejněna.
Oficiálně se přihlásilo 9 zájemců, vybrán byl Antonín Šrejber, Velké Svatoňovice č.p. 17.
- Bezdrátový rozhlas
Firma ENVIPARTNER s.r.o., která pro 6 obcí Svazku obcí Jestřebích hor zpracovala
projektovou dokumentaci k podání žádosti o podporu z Operačního programu životního
prostředí, prioritní osa 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní
protipovodňové ochrany, obdržela odborné posouzení projektu „Protipovodňová opatření
obcí mikroregionu Jestřebí hory od Odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí.
V odborném posudku je uvedeno, že dokumentace je dobře zpracována a realizace projektu
by měla pomoci při zvládání povodní. Jsou doporučeny konzultace s ORP Trutnov z důvodu

vzájemné kompatibility digitálních povodňových plánů, jehož zhotovení je jednou z podmínek
projektu.
2. Stavební záležitosti
- Oprava podlahy v tělocvičně v Markoušovicích
V současné době je již nainstalována technologie určená k odvětrání podlahy, položen vrchní beton
pod parkety, obloženy zdi OSB deskami, ostatní prostory jsou vymalovány a pouze se čeká až se sníží
vlhkost. Parkety budou položeny v momentě přípustné vlhkosti pro pokládku parket.
- Oprava mostu Šretrů
Akce byla zahájena 1.8. 2011, původní most byl zbourán včetně opěrných zdí, pod kterými nebyl
základ. Na nový základ jsou již nově vyzděny opěrné zdi a nyní je armována mostovka. Tento týden
nebo začátkem příštího bude mostovka vybetonována a následovat zrání betonu – předpoklad
minimálně 25 dnů.
- Výstavba kanalizace střed obce
Akce byla zahájena 15.8. 2011, plánovaný termín zahájení červen 2011 byl posunut z důvodu
opožděného vydání rozhodnutí o přidělení dotace ze Státního fondu životního prostředí. Rozhodnutí
obec obdržela až 12.7. 2011 a to navíc s chybnými údaji - nesouhlasily termíny realizace. Po
telefonickém i písemném jednáním směřující k nápravě chyb v rozhodnutí se zaměstnanci SFŽP ČR
byla smlouva uzavřena a bude zpracován dodatek ke smlouvě s opravenými údaji. Jednou
z podmínek přidělení dotace je i zveřejnění financí poskytnutých SFŽP (finance z EU), státního
rozpočtu a obce formou bilboardu umístěného v obci. Bohužel finance, které do této akce vloží obec
a budou právě tímto způsobem zveřejněny nesouhlasí s plánovanými náklady na akci dle SOD se
zhotovitelem.
Zastupitelstvo obce doporučuje umístit vedle bilboardu vývěsku, kde budou uvedeny skutečné
náklady obce na tuto akci.
Dne 24.8. 2011 proběhl kontrolní den, je již uložena stoka za obecním úřadem až k hasičské zbrojnici.
Po dokončení se bude pokračovat na stoce od Petrášových.
- Oprava střechy na Kulturním klubu
Akce byla zahájena 22.8. 2011 opravou plášťů všech komínů, v příštím týdnu začne samotná oprava
krytiny. V části střechy, kde budou prováděny tesařské práce byl z prostoru půdy probourán otvor za
účelem zjištění stavu dřevěných konstrukcí. Lze ke stavu těchto konstrukcí předpokládat vícepráce.
- Kanalizace ke dráze „Prodloužení stoky B“
Prodloužení této stoky o 56 m provede firma VAKSTAV s.r.o. Jablonné nad Orlicí do konce roku 2011,
předpokládaný náklad akce 280.000,- Kč bez DPH
Hlasování: 9 pro
3. Závěr kontroly hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
- Dne 14.7. 2011 proběhla kontrola členy finančního výboru na hospodaření příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Velké Svatoňovice. Kontrolovány byly příjmové a výdajové doklady,
výdaje k rozpočtu obce a stav pokladny. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

4. Smlouva s ORP Trutnov
- Do 30.6. 2012 mají dle novely zákona 499/2004 Sb. za povinnost všechny územně samosprávné
celky vést spisovou službu. Jednou z variant je nabídka ORP Trutnov na pořízení spisové služby
centrálně jedním žadatelem. Jedná se o realizaci řešení formou hostingu, kdy spisová služba bude
instalována v technologickém centru ORP Trutnov. Provoz hostované spisové služby bude zajištěn
jako služba poskytovaná obcím. Obce se stanou klienty systému, kdy podlicence a služba zajištění
provozu po dobu udržitelnosti projektu 5 let bude obci poskytnuta bezúplatně. Na zavádění
technologických center v ORP je Ministerstvem vnitra vyhlášena dotační výzva, kterou ORP Trutnov
hodlá využít.
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením dohody o partnerství k projektu: „Technologické centrum
ORP Trutnov, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu“ s městem Trutnov.
Hlasování: 9 pro
5. Různé
-

Po uplynutí doby udržitelnosti projektu (5 let) „Internetizace knihoven
Královehradeckého kraje“ byla do majetku obce darovací smlouvou převedena výpočetní
technika knihovny

-

Návrh celkové úpravy zeleně u pomníku zpracuje p. Semerák, zastupitelstvo se následně
k návrhu vyjádří, případně upraví
Hlasování: 9 pro

-

Oprava komunikací v obci
Je zpracovávaná cenová nabídka na plánované opravy komunikací do Fládru, ve Vejmole
a nad Smrkem. Dle nabídky a uvolněných financí budou komunikace opraveny.
Komunikaci v Markoušovicích přes les postupně opraví SÚS Trutnov.

-

Restaurace Klub
V termínu 28.-30.9. 2011 se provede výměna plynového kotle (umístěn na nevhodném
místě, je již starý, byl i problém s revizí) a vymalovány prostory restaurace a kuchyně.
Zastaralé a hygienickým předpisům nevyhovující vybavení kuchyně (pracovní stůl,
kuchyňská linka) bude vybaveno novými zařizovacími předměty.

Hlasování: 9 pro
-

Informace ze Svazku obcí Jestřebích hor
Z krajského programu obnovy venkova svazek získal dotaci ve výši 60.100,- Kč, použita
bude na nákup stolů a lavic pro venkovní účely. Obce svazku budou moci tyto komplety
využívat na různé akce. Bylo zastaveno vydávání Zpravodaje akcí SOJH, poslední výtisk byl
na měsíce červen – červenec 2011. Zpravodaj bude vycházet v nové podobě. Pracuje se i
na nových propagačních materiálech SOJH a jednotlivých obcí. SOJH získalo za akci, která
proběhla postupně ve všech obcích svazku „Putující kontejner“ od firmy ELEKTROWIN
28.000,- Kč.

-

Zahájení školního roku
Ve školním roce 2011/2012 bude do Základní školy docházet celkem 24 žáků, v 1.roč. 7
žáků, ve 2. roč. 10 žáků, ve 3. roč. 3 žáci a ve 4. roč. 4 žáci. Do MŠ je přihlášeno 27 dětí,
čímž je kapacita školky na povoleném maximu.

-

Vodní nádrž u p. Umlaufa
Bude zadán návrh na projektovou dokumentaci na úpravu nádrže se záměrem nádrž
zrušit. Nádrž je již ve špatném technickém stavu a její oprava by byla nákladná. Sloužila i
jako nádrž požární, z toho důvodu bude v této lokalitě vybudován požární hydrant.

Hlasování: 9 pro

Zapsala: Seidelová

