
Zápis z 2. jednání zastupitelstva obce Velké Svatoňovice 

které se konalo dne 13. prosince 2010 s tímto programem: 

 
1) Zahájení 
2) K rozpočtu obce - rozpočtové provisorium a rozpočtové změny 
3) Projednání nabídky na svoz odpadů 
4) Informace ohledně stavebních akcí 
5) Hospodaření v lese za rok 201 - Vlček Eduard lesní hospodář 
6) Majetkové záležitosti 
7) Různé 
 
Zapisovatel: Seidelová Jarmila 
 
Ověřovatelé zápisu: Martinec, Vlček 
 
Úprava usnesení: Ing.Štěpán, Ing. Kult 
 
Schváleno: 9 souhlas 
 
1) Schůzi zahájil a vedl starosta obce dle schváleného programu 

 
2) K rozpočtu obce 

Vzhledem k tomu, že nebude  do konce roku schválen rozpočet obce na rok 2011, projednalo 
zastupitelstvo obce pravidla rozpočtového provisoria na leden a únor 2011 

- zajištěn bude 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 loňského roku 
Hlasování: 9 souhlas 
Zastupitelstvo projednalo rozpočtovou změnu č.3, které je písemnou přílohou zápisu. 
Hlasování: 9 souhlas 
 
3)Projednání nabídka na svoz odpadů pro rok 2011 

Nabídku předložila  firma  TRANSPORT Trutnov s.r.o., která převzala  odvoz odpadů v naší obci od 
firmy RUND 
V nabídce jsou dvě varianty.Varianta „A“  - paušální poplatek za nádobu dle počtu svozů          ( což je 
stávající systém), každý si vybere jemu vyhovující počet svozů v roce. Ruší se pouze svoz 2měsíční  6 
svozů za rok, svoz plný+měsíční 36 svozů za rok a svoz poloviční+měsíční 21 svozů za rok. 
Varianta „B“ - paušální poplatek na občana ( rekreační  objekt) - svoz  komunálních  odpadů 52 za 
rok( každý týden) 
Zastupitelstvo projednalo  obě alternativy  a ujednotilo se na závěru  schválit na rok 2011 poplatek za 
popelnici tj. varianta „A“. 
Dále zastupitelstvo schválilo příspěvek  z rozpočtu obce ve stejné výši jako byl poskytován v letošním 
roce . 
Hlasování: 8 souhlas, 1 se zdržel 
 
4) Informace ohledně stavebních akcí 

- bylo vydáno stavební povolení na stavbu „Kanalizace I.etapa, severní část obce“, dále byla 
zpracována zadávací dokumentace pro výběrové řízení 

- připravuje se dokumentace na cestu „Kvíčala“ - společně s obcí Batňovice, ještě tento týden 
bude jednání s vlastníkem pozemku na kterém má být zaústěno odvodnění 



- prodloužení stoky „B“ kanalizace pod Dráhou - bylo zažádáno o územní rozhodnutí, to bylo 
přerušeno, došlo však k dohodě a územní rozhodnutí bude vydáno.Po nabytí právní moci 
bude zažádáno o stavební povolení. 

- projektová dokumentace na most u Šretrů je objednána u projektanta pana Bischofa a 
zaměření u Ing.Bureše. 

 
 5) Hospodaření v lese za rok 2010 

- zprávu předložil lesní hospodář pan Vlček 
- celkové náklady za rok  2010 byly 122.170,-Kč 
- příjmy za prodej dřeva   293.380,-Kč 
- čistý zisk po odečtení nákladů činil 171.210,-Kč 
Písemná zpráva je přílohou zápisu. 

   
 6) Majetkové záležitosti 

 
a) nabídka na odkoupení pozemkové parcely číslo 1041/3 v k.ú.Markoušovice o výměře 413 

m2.Tento pozemek je součástí komunikace „Spodní“ v Markoušovicích.Celá komunikace je ve 
vlastnictví obce, pouze tato část je  v soukromém vlastnictví.Pozemek zakoupila  stávající 
majitelka za cenu 20,- Kč za m2 a za tuto cenu obci pozemek nabízí. 
Hlasování: 9 souhlasí s odkoupením pozemku i s kupní cenou 

b) Žádost o odprodej  části pozemku číslo parcely 129 v k.ú.Starý Sedloňov manželů Lukášových . 
Před prodejem by bylo nutné objednat GP oddělení části pozemku.Zastupitelstvo se dohodlo  
s prodejem pozemku nesouhlasit. 
Hlasování: 9 pro neprodávat 

c) Žádost  Petra Hrubého o příspěvek obce na vybudovanou ČOV - k žádosti předložil stavební 
povolení, kolaudační rozhodnutí,doklady na vynaložené finanční náklady.Splnil tak  všechny 
podmínky pro poskytnutí příspěvku.Vybudovaná ČOV je pro 4 EO - příspěvek na 1EO poskytuje 
obec ve výši 7.000,-Kč.Byl schválen příspěvek  ve výši 28.000,-Kč. 
Hlasování: 9 souhlas 

 
 7) Různé 

- Obecně závazná vyhláška Obce Velké Svatoňovice o místních poplatcích č.1/2001.Bude 
doplněna v článku  2 takto: 
Správu poplatků uvedených v článku 1 této vyhlášky, provádí obecní úřad Velké Svatoňovice( 
dále jen správce poplatků) a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona 
č.280/2009 Sb. Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, s platností od 1.ledna 2011. 
Hlasování: 9 souhlas 

- zastupitelstvo bylo informováno o výši pohledávek a postupu při jejich vymáhání . 
 
K dnešnímu dni  jsou pohledávky ve výši 108.499,-Kč.                                                                     
Při  dlouhodobém dluhu na vodném zastupitelstvo doporučuje odmontovat vodoměr, 
zaplombovat a přestat dodávat pitnou vodu pro domácnost.Odběratel uhradí náklady spojené 
s odmontováním a zaplombováním. Po úhradě dluhu bude vodoměr znovu namontován a 
odběratel uhradí náklady spojené s namontováním vodoměru a opětovné zprovoznění dodávky 
vody do domácnosti. 

       Hlasování:  9 souhlasí  s tímto postupem 
 

- Zastupitelstvo projednalo  výsledky inventarizace majetku obce a schválilo návrhy na vyřazení 
( jsou písemnou přílohou tohoto zápisu). Schválilo, že evidovat majetek bude účetní od 
3.000,-Kč výše. 

        Hlasování: 9 souhlas 



- Žádost o úpravu komunikace  v Markoušovicích pod kostelem. V současné době se jedná o 
travnatý porost, cesta je hodně svažitá.V případě  nasypání štěrku hrozí nebezpečí  
splavování. S panem Kočím bude dále jednáno. 

- Žádost  majitelů komunikace na Zadních horách o omezení veřejného přístupu a provozu na 
této komunikaci.Vlastníci požadují zakázat vjezd všech vozidel, včetně nákladních 
povozů.Vjezd vozidel k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků upravit písemnou 
formou mezi vlastníky cesty a uživateli zemědělských pozemků. Zhotovit seznam vozidel, 
která budou mít povolení. Kontrolu dodržování opatření si zajistí sami vlastníci. Dále  
požadují osazení značky „Soukromá cesta, vjezd na povolení“ (celkem 5x). 
Vzhledem k tomu, že se jedná  o složitá opatření, zastupitelstvo nepřijalo zatím žádná 
opatření.Všechna navrhovaná opatření je třeba řádně zkonzultovat zda spadají do 
kompetence samosprávy obce. Úkol trvá. 

- Starosta seznámil zastupitelstvo s nabídkami firem na dodávání elektřiny a plynu  s úsporami. 
Chceme, aby cena dodávaných energií byla optimální. Je na rozhodnutí, zda zůstaneme u 
standardních dodavatelů. Bylo navrženo vypsat oficiální soutěž o dodavatele energií a 
požadovat nabídku, včetně smlouvy. Potom vybrat dodavatele. 
Hlasování: 9 souhlas pro výběrové řízení 

       -      příprava dokumentace na  výměnu podlahy v Markoušovicích. Nechat zpracovat       
               PD,pak provést výběr dodavatele.Připravit tak, aby bylo možno požádat o dotaci     
               v 8/2011. 
               Zastupitelstvo pověřuje starostu zajištěním zpracování projektu na výměnu podlahy  
               v Markoušovicích. 
 
 
Zapsala : Seidelová 
 


