ZÁPIS
z 27. zasedání zastupitelstva obce
ze dne 14. září 2022 s tímto programem:

Program:
1. Rozpočtové opatření
2. Věcné břemeno společnosti ČEZ, č. IE-12-2007741/VB/1- Markoušovice, Sedmidomí
3. Věcné břemeno společnosti ČEZ, č. IV-12-2021591/VB/01
4. Smlouva o smlouvě budoucí pro stavbu č. IE-12-2008750/SOBS/VB/2
5. Smlouva o koordinaci stavebních prací – optická síť
6. Územní plán, změna č. 3
7. Majetkové záležitosti
8. Finanční záležitosti
9. Různé
Účast:

7 členů – Viktor Marek, Bc. Jakub Kubját, Věra Šrejberová, Dušan Frýba, Tomáš
Prouza, Bc. Aleš Vlček, Ing. Libor Kneifel

Omluveni:
Zapisovatelka:
Ověřovatelé zápisu:
Úprava usnesení:

2 členové – Mgr. Stanislava Illnerová, Petr Biegel
Bc. Iva Krouželová, Jana Šrámková
Bc. Aleš Vlček, Věra Šrejberová
Bc. Jakub Kubját, Ing. Libor Kneifel

Schválení programu:
Pro: 7 Proti: 0
Zdržel se: 0
V 18:00 zahájil pan starosta Marek 27. zasedání zastupitelstva obce a přivítal všechny přítomné. Byli
zvoleni ověřovatelé zápisu a osoby určené k úpravě usnesení. Dále byli přítomní seznámeni se
změnou v předloženém program a tuto změnu následně zastupitelstvo odsouhlasilo. V prvním bodě
zasedání starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5/2022, které řeší navýšení příjmů a
předložil k hlasování rozpočtové opatření č. 6/2022, které řeší příjem dotace, výdaje na volby a převod
prostředků na termínovaný vklad. V následujícím bodě byla odsouhlasena smlouva o zřízení věcného
břemene pro stavbu č. IE-12-2007741/VB/01 – Markoušovice, Sedmidomí na nové kabelové vedení. Také
byla odsouhlasena smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu č. IV-12-2021591/VB/01 –
Velké Svatoňovice pro stavební parcely v lokalitě „Za Nádrží“. Poté zastupitelstvo odsouhlasilo smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2008750/SOBS/VB/2 pro
oblast „Podháj“. Také se odsouhlasilo uzavření smlouvy o koordinaci stavebních prací s firmou N-SYS s.r.o.,
na vybudování sítě elektronických komunikací. Jako další byl zastupitelstvu předložen návrh na odsouhlasení
změny č.3 územního plánu ve zkráceném postupu. Z majetkových záležitostí byla k hlasování předložena
kupní smlouva na poslední volnou pozemkovou parcelu v lokalitě „Za Nádrží“. V posledním bodě programu
se jednalo o finančních záležitostech a to o 2 dotacích pro TJ Sokol Markoušovice a finančním daru pro TJ
Sokol Malé Svatoňovice, oddíl kopané.
Závěrem jednání poděkoval pan starosta přítomným zastupitelům za podporu a spolupráci v uplynulém
funkčním období a popřál všem mnoho úspěchů jak v osobním, tak profesním životě.
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Na poděkování navázala volná diskuse, které se jako první ujala paní Lucie Kovářová s opakovaným dotazem
na výběrové řízení na pozici nového ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Velké Svatoňovice. Během svého proslovu
nařkla učitelský sbor z fyzického násilí, ke kterému podle ní ve škole dochází od začátku působení nové paní
ředitelky. Tento způsob trestu byl dále názorně předveden na paní Lence Zezulové, která vstala a společně
s paní Kovářovou přítomným předvedly, jak paní učitelka fyzicky trestá žáka bitím sešitem přes hýždě. Dále
bylo řečeno, že se učitelský sbor chová k dětem neadekvátním způsobem a že je na děti křičeno. Toto podle
paní Kovářové vede ke skutečnosti, že je ráno před budovou školy 20 % dětí, které brečí a odmítají jít do
školy. Paní Kovářová na přítomné apelovala s tím, že tato skutečnost v budoucnu povede k situaci, že nové
děti do školy ani nenastoupí. Při dotazu, jak může sama vědět o současné situaci ve škole i před školou, když
ani sama nemá dítě v tomto školním zařízení umístěné, odpověděla, že sama byla svědkem této situace, když
ráno sledovala příchod dětí do školy. Po tomto obvinění bylo nejen zastupitelstvem paní Kovářové navrhnuto,
že k této debatě měli být přizváni i zástupci školy a také další rodiče, jejichž děti školu navštěvují. Z tohoto
důvodu pan starosta tuto diskusi ukončil.

1. Rozpočtové opatření
USNESENÍ č. 1/27/2022
Zastupitelstvo obce Velké Svatoňovice
I.
II.

bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 5/2022, které řeší navýšení příjmů.
schvaluje
rozpočtové opatření č. 6/2022, které řeší příjem dotace, výdaje na volby a převod prostředků na
termínovaný vklad.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržuje se: 0
SCHVÁLENO

2. Majetkové záležitosti
USNESENÍ č. 2/27/2022
Zastupitelstvo obce Velké Svatoňovice
I.

II.

schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavby č. IE-12-2007741/VB/01 –
Markoušovice, Sedmidomí s firmou ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou na základě plné moci firmou
Energomontáže Votroubek s r.o., IČ: 28791274, DIČ: CZ28791274, na nové kabelové vedení
veřejné distribuční sítě el. energie v předloženém znění.
ukládá
starostovi obce uzavřít tuto smlouvu.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržuje se: 0
SCHVÁLENO

3. Věcné břemeno společnosti ČEZ, č. IV-12-2021591/VB/01
USNESENÍ č. 3/27/2022
Zastupitelstvo obce Velké Svatoňovice
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I.

II.

schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavby č. IV-12-2021591/VB/01 –
Velké Svatoňovice s firmou ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou na základě plné moci firmou
GEOŠRAFO s. r. o., IČ: 64793036, DIČ: CZ64793036 na nové kabelové vedení veřejné distribuční
sítě el. energie v předloženém znění.
ukládá
starostovi obce uzavřít tuto smlouvu.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržuje se: 0
SCHVÁLENO

4. Smlouva o smlouvě budoucí pro stavbu č. IE-12-2008750/SOBS/VB/2
USNESENÍ č. 4/27/2022
Zastupitelstvo obce Velké Svatoňovice
I.

II.

schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IE-12-2008750/SOBS/VB/2 s firmou ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou na základě plné moci
panem Jaroslavem Kuličkou, IČ: 76512037, DIČ: CZ8710263342, na nové kabelové vedení veřejné
distribuční sítě el. energie v předloženém znění.
ukládá
starostovi obce uzavřít tuto smlouvu.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržuje se: 0
SCHVÁLENO

5. Smlouva o koordinaci stavebních prací – optická síť
USNESENÍ č. 5/27/2022
Zastupitelstvo obce Velké Svatoňovice
I.

II.

schvaluje
uzavření smlouvy o koordinaci stavebních prací s firmou N-SYS s.r.o., IČ: 25254405 na vybudování
sítě elektronických komunikací v předloženém znění.
ukládá
starostovi obce uzavřít tuto smlouvu.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržuje se: 0
SCHVÁLENO

6. Územní plán, změna č. 3
USNESENÍ č. 6/27/2022
Zastupitelstvo obce Velké Svatoňovice
I.

II.

schvaluje
pořízení Změny č. 3 územního plánu Velké Svatoňovice v souladu s § 6 odst. (5) písm. a) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů v rozsahu žádostí č. 1 až č. 5. Změna bude pořízena zkráceným postupem.
schvaluje
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III.

pana Ing. arch. Vladimíra Smilnického jako projektanta Změny č. 3 ÚP Velké Svatoňovice.
pověřuje
starostu obce zahájením Změny č. 3 ÚP a objednáním projektových prací.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržuje se: 0
SCHVÁLENO

7. Majetkové záležitosti
USNESENÍ č. 7/27/2022
Zastupitelstvo obce Velké Svatoňovice
I.

II.

schvaluje
kupní smlouvu na prodej pozemkové parcely p. č. 1030/7 o výměře 2.136 m 2 v katastrálním
území Velké Svatoňovice, vedené na listu vlastnictví č. 10001
bytem
(dle podané žádosti) za cenu 1.559.280 Kč bez DPH.
pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy v předloženém znění.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržuje se: 0
SCHVÁLENO

8. Finanční záležitosti
USNESENÍ č. 8/27/2022
Zastupitelstvo obce Velké Svatoňovice
I.

II.

schvaluje
žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2022 ve výši 25.000 Kč pro TJ Sokol Markoušovice, IČ:
60152508, na podporu rekreačního sportovního vyžití občanů Markoušovic dle předložené
žádosti.
ukládá
starostovi obce uzavřít smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržuje se: 0
SCHVÁLENO

USNESENÍ č. 9/27/2022
Zastupitelstvo obce Velké Svatoňovice
I.

II.

schvaluje
žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2022 ve výši 55.000 Kč pro TJ Sokol Markoušovice,
IČ: 60152508, na podporu kulturního vyžití občanů Markoušovic-Návsi dle předložené žádosti.
ukládá
starostovi obce uzavřít smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržuje se: 0
SCHVÁLENO

USNESENÍ č. 10/27/2022
Zastupitelstvo obce Velké Svatoňovice
I.

schvaluje
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II.

žádost o finanční dar na rok 2022 ve výši 5.000 Kč pro TJ Sokol Malé Svatoňovice – oddíl kopané,
IČ: 64201040, na technické vybavení a hrací pomůcky pro mládež do 15 let.
ukládá
starostovi obce uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdržuje se: 1
SCHVÁLENO

Zapsala:

Jana Šrámková, v. r.
Bc. Iva Krouželová, v. r.

Ověřovatelé zápisu:

Věra Šrejberová, v. r.
Bc. Aleš Vlček, v. r.

Úprava usnesení:

Bc. Jakub Kubját, v. r.
Ing. Libor Kneifel, v. r.

Viktor Marek, starosta, v. r.
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