
 

Zápis ze 4. jednání zastupitelstva obce Velké Svatoňovice, 
které se konalo dne 23. února 2011 s tímto programem: 

1) Zahájení a zpráva o činnosti od minulého zasedání 
2) Stavební záležitosti 
3) Rozpočet na rok 2011 
4) Změna územního plánu 
5) Majetkové záležitosti 
6) Různé 

Schválení programu:  7 souhlasí 
 
Zapisovatel: Seidelová 
 
Ověřovatelé zápisu: Martinec, Vlček 
 
Úprava usnesení: Ing.Štěpán, Ing.Kult 
 
Účast: 7 členů zastupitelstva dle presenční listiny 
 
1) Schůzi zahájil a vedl starosta obce 

- Informace k dluhu na nájemném Kárník Markoušovice, byl osloven soudní znalec  Ing.Holman, 
který provede ocenění zhodnocení  budovy. K dnešnímu dni zatím posudek nedodal  - 
překládáme na příští jednání zastupitelstva 
 

- Komunikace „Kvíčala“ - byla provedena konzultace s JUDr.Polzem, který doporučil  sepsat 
Smlouvu o sdružení za účelem opravy komunikace na Kvíčale. Míra účasti vychází z plochy 
vozovky v jednotlivých katastrálních územích – Obec Velké Svatoňovice 67 %, Obec Batňovice 
33%. 
Připomínky: Veškeré náklady na zpracování PD a  přípravu budou hrazeny podílem obou obcí. 
Hlasování: 7  souhlasí s podpisem Smlouvy o sdružení   
 

- Bezdrátový  rozhlas – byly prověřeny možnosti  zřízení rozhlasu za využití dotace. Byl osloven  
p.Ulman, který zpracovával studii pro Svazek obcí Jestřebí hory. Byly osloveny sousední obce a 
zájem by měla Obec Suchovršice, Batňovice, Malé Svatoňovice, Jívka a Radvanice. Bylo 
dohodnuto, že administraci celé akce převezme Svazek obcí Jestřebí hory. 
Dotační  titul by měl být vyhlášen během března . 
Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti. 
Hlasování: 7 souhlasí 
 

2)  Stavební záležitosti -  kanalizace 
- výběrové řízení na dodavatele bylo vyhlášeno v pátek 18.2.2011. Osloveno bylo 5 firem a 

vyvěšeno na internetu. Podání nabídek do 8.března 2011 do 12 hodin, ve 13 hodin téhož dne 
otevírání  obálek – 3 členná komise ve složení Ing.Březina, Posdiena, Seidelová. 
ve čtvrtek  10.března 2011, ve 13 hodin  -  5 členná komise posouzení nabídek 
Složení komise: Ing.Březina, Jiránek, Ing.Kult, Posdiena, Seidelová 
Složení komise bylo schváleno. 
Hlasování:  7 pro 
Návrh na dodavatele stavby schválí zastupitelstvo ve středu dne 16.3.2011 
 

- Výměna podlahy – tělocvična Markoušovice 
byl poptán Ing.Rázek Suchovršice a ASPRO Náchod p.Vejvoda. Cenová nabídka Rázek 29.760,- 
Kč, Vejvoda  34.440,-Kč. Projekt byl objednán u Ing. Rázka, termín dodání projektu 18.3.2011 
Připomínky: nebyly 
Hlasování :   7 souhlas 
 
 



 
- Most u Šretrů 

byl poptán projektant Hofman z Batňovic a Ing.Šír, Projektování  dopravních staveb a.s. 
Hradec  Králové. Cenové nabídka byly srovnatelné, 48.500,-Kč Hofman a 48.000,-Kč Ing.Šír. 
Objednán projekt byl u Ing.Šíra, termín dodání projektu do 30.4.2011. 
Připomínky: nebyly 
Hlasování: 7 souhlas 
 

3)  Rozpočet obce na rok 2011 
Vyvěšen na Úřední desce i elektronicky 8.2.2011, je písemnou přílohou zápisu. 
Navržený rozpočet  je vyrovnaný, na straně příjmů ve výši  12.217 tisíc Kč, na straně výdajů  
12.217,-Kč. 
Přebytek hospodaření z minulého roku ve výši 8.779 tisíc Kč - nebyla do rozpočtu zatím zapojena 
zůstává jako reserva. 
Připomínky: Nebyly, rozpočet byl schválen 
Hlasování: 7 souhlas 
 
Dále byla projednána pravomoc pro starostu provádět změny v rozpočtu do 20.000,-Kč bez 
souhlasu zastupitelstva 
Hlasování: 7 pro 
U přijatých  dotací  až do výše dotací 
Hlasování:  7 pro 
 
Rozpočet pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola byl schválen ve výši  
820.000,-Kč + 25.000,- z příspěvků za žáky. 
Návrh  směrnice  pro zadávání zakázek malého rozsahu, je písemnou přílohou zápisu 
Připomínky: nebyly, směrnice byla schválena 
Hlasování: 7 pro 
 

4) Návrh změny  č.1 Územního plánu 
Zastupitelstvu byl předložen návrh na celkem 12 změn  ÚP , byla dodatečně doplněna změna 
č.1/12. 
Připomínky:  zpracovatel změny nezdůvodnil, proč některé navrhované změny nebyly schváleny. 
Zastupitelstvo obce souhlasí s doplněním změny číslo 1/12 a schvaluje předložené zadání 
Hlasování: 7 souhlas 
 

5) Majetkové záležitosti 
    

           a)   Vyúčtování výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Mateřská   
                 škola – výsledek hospodaření za rok 2010  je ve výši 1.576,-Kč. 
                 Zastupitelstvo souhlasí, aby tato částka byla převedena do fondu odměn. 
                 Hlasování: 7 pro 
 
           b)   Státní statek  Jeneč  - nabídka na odprodej pozemku číslo 2178 o výměře 40 m2  
                  v k.ú.Velké Svatoňovice a pozemek číslo 1116 o výměře 1176 m2 v k.ú.Velké  
                  Svatoňovice (vodojem 250). Státní statek předložil znalecký posudek, cena zjištěná    
                  2.390,-Kč.Státní statek Jeneč nabízí minimální cenu při prodeji  5.000,-Kč +  náklady  
                  spojené se sepsáním KS a vkladem do Katastru nemovitostí a přefakturací nákladů za  
                  vyhotovení znaleckého posudku. 
                  Připomínky: nebyly      
                  Hlasování: 7 souhlas 
 
 
 
 
 
 

 



           c)    Při prováděné digitalizaci pozemků v k.ú.Markoušovice zjistil KÚ, že Obec vlastní díl  
                  1, parcely 7:391 o výměře 435, díl 2 stejné parcely o výměře 3697 m2 vlastní Klee  
                  Gerhard a Alena. Bylo zahájeno jednání s panem Klee o možnosti uzavřít směnnou  
                  smlouvu a vyměnit díl 1 parcely za pozemek  398/5 (zahrada) o výměře 245 m2, popř.  
                  ještě za parcelu 398/2 o výměře 416 m2 (orná) 

            Zastupitelstvo souhlasí  s navrhovanou výměnou pozemků, případně s finančním   
            dorovnáním. 
            Hlasování:  7 souhlas 
 

           d)    Žádosti o příspěvky  HOSPIC Červený Kostelec 
            Na asistenční služby Umlaufová Monika „ Společné cesty“ 
            V loňském roce byly poskytnuty příspěvky  po 5.000,-Kč jak pro Hospic, tak pro            
            asistenční služby. 
            Pro letošní rok navrhujeme částku  5.000,- Kč 
            Hlasování:   7 souhlas 
 
     e)    Žádost paní Špetlové o pronájem  místnosti  pro poskytování kadeřnických služeb  
            v DPS Velké Svatoňovice - 2x v týdnu (čtvrtek odpoledne a v pátek dopoledne)   
            v místnosti, kde  v současné době je 1x týdně pedikura. 
            Pro posouzení výše nájemného doložila náklady na spotřebu el.energie v čp.135 a    
            spotřebu vody. 
            Navrhované nájemné    1.200,-Kč 
            Připomínky: nebyly, zastupitelstvo souhlasí s pronájmem od 4/2011 
            Hlasování: 7 souhlas 
 

           f)    Prodej dřeva v Markoušovicích – připravuje se kácení  naproti  Stárovým. O odprodej  
                  dřeva mají zájem  Stárovi a Gruss. Je třeba schválit prodejní cenu. 

            Navrhujeme -  500,- Kč za  prostorový metr. 
            Připomínky: Prodej za podmínky, že bude uklizeno i roští. 
            Hlasování: 7 souhlas 
 
6) Informace 

- ČSÚ - příprava sčítání LDB - termín a povinnosti obce 
- Svaz měst a obcí - nabídka  členství, zastupitelstvo nemá zájem o členství 
- informace z jednání  Svazku obcí Jestřebí hory,  novým předsedou svazku byl zvolen  starosta 

Rtyně v Podkrkonoší Zdeněk Špringer,  
 
- Připravovaná publikace  Markoušovice a Starý Sedloňov, zastupitelstvo souhlasí s tím, že  

bude vydána tak, jak bylo původně záměrem. Obec nebude do obsahu publikace zasahovat, 
bude se podílet pouze na spolufinancování  této brožury. 

 
- nabídky energií  - byl osloven ČEZ prodej s.r.o. ke zpracování individuální nabídky    

přepokládaná úspora 25 551,79 Kč za rok, nabídka smlouvy od 1.3.2011 - 31.12.2012, 
zastupitelstvo souhlasí s podepsáním smlouvy. 
Hlasování: 7 souhlas  
 
 
Zapsala: Seidelová 

    
    


