
Obec Malé Svatoňovice 
 

Z á p i s 
 ze 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 6. 2018 

v Malých Svatoňovicích 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů ZO 
Omluveni: E. Hylmarová, Mgr. D. Orsák; - později se dostaví M. Pelcová, Mgr. D. Kostelecká 
 

Program: 
1. Zahájení, návrh členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
2. Kontrola usnesení  
3. Zpráva o práci rady obce  
4. Zpráva finančního výboru 
5. Účetní závěrka a závěrečný účet obce za rok 2017        
6. Majetkové záležitosti 

a) směnná smlouva č. 625/2018 – ZD Velké Svatoňovice 
b) směnná smlouva č. 622/2018 – *************** 
c) kupní smlouva č. 620/2018 - ****************** 
d) kupní smlouva č. 626/2018 – ***************** 

7. Různé 
a) Hospodaření obce k 31. 5. 2018 
b) Statut fondu financování výstavby rozhledny Žaltman 
c) Dodatek č. 1 Statutu financování a obnovy vodovodů a kanalizací 
d) Veřejnoprávní smlouva - Město Trutnov 
e) Ceny vodného a stočného 
f) Cenová nabídka na navazující práce – stavba technického zázemí obce 
g) Variantní řešení opravy MK v Odolově 
h) Stanovení počtu členů ZO na příští volební období 
i) Kalkulace nákladů pro poskytování pečovatelské služby 
j) Usnesení SFŽP – dostavba kanalizace 
k) Protokol o schválení účetní závěrky SOJH 
l) Revitalizace parku – vícepráce 
m) Využití Schejbalova domu v Malých Svatoňovicích – zpráva 
n) Informace z obce 

8. Rozpočtové opatření č. 6/2018 
9. Usnesení a závěr 

   
1. Zahájení, návrh členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
Jednání zahájil starosta obce v 18.00 hodin. Přivítal přítomné – nyní je přítomno 11 členů, tj. 
nadpoloviční většina ZO, a předložil návrh programu jednání.  
Hlasováno o programu: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0.   Program zasedání byl schválen. 
Návrh členů návrhové komise ve složení: V. Provazník a Ing. M. Švrčina. 
Návrh 2 členů zastupitelstva obce jako ověřovatelů zápisu z dnešního jednání:  
I. Vosyková a Ing. J. Kostelecký. 
Hlasováno o návrhu: pro: 11 proti: 0, zdržel se: 0 - schváleno. 
 
2. Kontrola usnesení 
Starosta obce předložil usnesení z 1. zasedání ZO konaného dne 5. 3. 2018 a seznámil 
přítomné s jeho plněním.  
2/1-18- ZO schválilo Kupní smlouvu s *********** na odkup p.p.č. 510/8 a 510/13 – vše 
proběhlo a obec je jich vlastníkem pozemků; 
3/1- 18 – ZO odmítlo nabídku *************** ohledně BJ č. 337/7 v Hamrech a bytová 
jednotka byla prodána ****************; 
4/1-18 – ZO schválilo nákup p.p.č. 166/1(stavební parcely na Klůčku) – obec je již vlastníkem 
pozemku; 
9/1-18 – ZO schválilo převod technického zhodnocení budovy základní školy; 
10/1-18 – ZO schválilo cenovou nabídku na opravu a restaurování pomníku ve Strážkovicích 
– práce zde probíhají; 
11/1-18 – ZO schválilo účast obce v soutěži Vesnice roku 2018 – další informace jsou 
v programu dnešního zasedání; 



Obec Malé Svatoňovice 
 

2 
 

12/1-18 – ZO schválilo cenovou nabídku L. Trunečkové na restaurování sochy panny Marie 
na Klůčku – na opravě se pracuje. 
 
K tomuto bodu nejsou dotazy.  
 
3. Zpráva o práci rady obce 
předložil starosta obce 
Od posl. zasedání ZO konaného dne 5. 5. 2017 se sešla rada obce na 5 zasedáních. 
Starosta předložil usnesení ze  zasedání rady obce č. 4/18, 5/18, 6/18, 7/18 a 8/18. 
Zprávu o práci RO obdrželi členové ZO předem v matriálech.  
 
Na jednání zastupitelstva se dostavila M. Pelcová  (18:10 hod.) – celkem je nyní přítomno  
12 členů ZO. 
 
Ke zprávě o práci rady obce nebyly připomínky ani dotazy. 
 
Návrh na usnesení: ZO vzalo na vědomí zprávu o práci rady obce. 
Hlasováno o návrhu: pro: 12 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 1/2-18 bylo schváleno. 
 
4. Zpráva finančního výboru 
předložila Bc. M. Geregová 
Finanční výbor se sešel 25. 4. 2018. Na programu jednání byl závěrečného účet obce  
za r. 2017. FV se seznámil s podklady k závěrečnému účtu – všechny podklady byly 
zveřejněny na úřední desce obce. 
FV se seznámil se Zprávou o přezkoumání hospodaření obce Malé Svatoňovice a a 
návrhem závěrečného účtu obce. 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 byla vypracovaná den 
4.5.2018 paní J. Machačovou a L. Mackovou z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 
Na základě kontroly nebyly zjištěny chyby ani nedostatky. 
Usnesení finančního výboru: FV doporučuje zastupitelstvu obce schválit závěrečný účet 
obce za rok 2017. 
 
Ke zprávě finančního výboru nebyly připomínky ani dotazy. 
 
Návrh na usnesení: ZO vzalo na vědomí zprávu finančního výboru. 
Hlasováno o návrhu: pro: 12 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 2/2-18 bylo schváleno. 
 
 
5. Závěrečný účet obce za r. 2017 a účetní závěrka 
předložil Ing. K. Turek 
Finanční výbor projednal návrh závěrečného účtu obce a hospodářský výsledek za r. 2017 – 
na webových stánkách byly zveřejněny veškeré výkazy a přehledy o hospodaření za rok 
2017. Z hlediska závěrečného účtu bylo provedeno vyúčtování finančních vztahů ke státnímu 
rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně.  
V měsíci dubnu proběhla kontrola hospodaření – nebyly zjištěny nedostatky. 
FV doporučuje zastupitelstvu obce závěrečný účet obce a účetní závěrku za r. 2017 schválit. 
 
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy. 
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Návrh na usnesení: ZO schválilo v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění, a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, účetní 
závěrku obce Malé Svatoňovice za rok 2017 bez výhrad 
Hlasováno o návrhu: pro: 12 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 3/2-18 bylo schváleno. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Malé  
Svatoňovice za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 
2017 bez výhrad. 
Hlasováno o návrhu: pro: 12 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 4/2-18 bylo schváleno. 
 
6. Majetkové záležitosti 
předložil starosta obce 
a) Směnná smlouva č. 625/2018 – ZD Velké Svatoňovice 
Zastupitelstvo obce tuto směnu pozemku již v minulosti projednávalo. Návrh směnné 
smlouvy byl členům ZO zaslán v materiálech. 
Jedná se o přístupovou cestu směrem k fotbalovému hřišti a narovnání majetkových vztahů 
podle skutečného stavu k pozemku cesty ve Šrejberově aleji. Ve směnné smlouvě jsou 
vypsány všechny parcely, kterých se směna týká vč. jejich částí a ceny. 
K tomuto bodu nejsou žádné dotazy. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo Směnnou smlouvu č. 625/2018 mezi obcí a ZD Velké 
Svatoňovice na směnu p.p.č. 83 o celkové výměře 6 419 m2, p.p.č. 107/1 o celkové výměře  
8 614 m2, část a) p.p.č. 395 o výměře 914 m2 a část d) p.p.č. 395 o výměře 22 m2   
ve vlastnictví obce Malé Svatoňovice za část c) p.p.č. 32/1 o výměře 324 m2, část b)  
p.p.č. 32/32 o výměře 17 m2, část a) p.p.č. 32/33 o výměře 136 m2, část e) p.p.č.  35/1  
o výměře 5 m2, p.p.č. 178/2 o celkové výměře 188 m2, část d) p.p.č. 388/33 o výměře  
11 m2,p.p.č. 181/5 o celkové výměře 637 m2, p.p.č. 186/30 o celkové výměře 271 m2, část c) 
p.p.č. 186/1 o výměře 567 m2 a p.p.č. 97/2 o celkové výměře 333 m2 ve vlastnictví ZD Velké 
Svatoňovice  a to vše v k.ú. Malé Svatoňovice. 
Hlasováno o návrhu: pro: 12 
   proti: 0 
   zdržel se:0   
Usnesení č. 5/2-18 bylo schváleno. 
 
b) Směnná smlouva č. 622/2018 *************** 
Bylo provedeno geometrické oddělení pozemků podle skutečného stavu – jde o trojúhelník 
pozemku vedle obchodu u Machů ve vlastnictví **************** a část pozemku u dětského 
hřiště naproti obchodu U Machů ve vlastnictví obce. Obec směňuje část  p.p.č. 415/5 za 
p.p.č. 298/2 *************. Směna je bezúplatná s doplněním věcného břemene – služebnost 
inženýrské sítě. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo Směnnou smlouvu č. 622/2018 mezi obcí a *****************  
na směnu části p.p.č. 415/5 o celkové výměře 96 m2 ve vlastnictví obce za p.p.č. 298/2  
o celkové  výměře 162 m2 ve vlastnictví *******************, vše v k.ú. Malé Svatoňovice. 
Hlasováno o návrhu: pro: 12 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 6/2-18 bylo schváleno. 
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c) Kupní smlouva č. 620/2018 - ************ 
Toto se týká malé části p.p.č. 415/5 (26 m2) – úplatný prodej. Návrh kupní smlouvy obdrželi 
členové ZO předem v materiálech 
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo  Kupní smlouvu č. 620/2018 mezi obcí a *************** 
 na prodej části a)   p.p.č. 415/5 v k.ú. Malé Svatoňovice. 
Hlasováno o návrhu: pro: 12 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 7/2-18 bylo schváleno. 
 
d) Kupní smlouva č. 626/2018 – ************* 
******************* nabídl obci pozemky k odkoupení – jedná se o pozemky u Bergamtu  p.p.č. 
216/7 o celkové výměře 43 m2, p.p.č. 216/8 o celkové výměře 26 m2, p.p.č. 216/9 o celkové 
výměře 26 m2, p.p.č. 216/10 o celkové výměře 26 m2 a p.p.č. 216/11 o celkové výměře  
26  m2. Celková částka činí 70 024 Kč. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo Kupní smlouvu č. 626/2018 mezi obcí a *************** 
 na odkup p.p.č. 216/7 o celkové výměře 43 m2, p.p.č. 216/8 o celkové výměře  
26 m2, p.p.č. 216/9 o celkové výměře 26 m2, p.p.č. 216/10 o celkové výměře 26 m2 a p.p.č. 
216/11 o celkové výměře 26  m2 vše v k.ú. Malé Svatoňovice. 
Hlasováno o návrhu: pro: 12 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 8/2-18 bylo schváleno. 
 

7. Různé 

a) Hospodaření obce k 31. 5. 2018 

předložil Ing. Turek 
K 31. 5. 2018 byly příjmy ve výši 11 811 229,39 Kč, byly tedy plněny na 46,7 % za 5 měsíců 
a výdaje byly ve skutečné výši 10 708 753,97 – byly plněny na 38,2 %.  
K tomuto bodu nejsou dotazy. 

Návrh na usnesení: ZO vzalo na vědomí hospodaření obce k 31. 5. 2018. 
Hlasováno o návrhu: pro: 12 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 9/2-18 bylo schváleno. 
 
b) Statut fondu financování výstavby rozhledny Žaltman 
předložil Ing. Turek 
Prostředky na financování výstavby rozhledny se vybírají formou sbírky, která je schválená 
Krajský úřadem Královéhradeckého kraje. Protože se jedná o plánovanou investiční akci a 
v roce 2017 v účetnictví byly prostředky ze sbírky vedeny jako cizí prostředky a v rozpočtu se 
vůbec nepromítaly, bylo po konzultaci s krajským úřadem, zjištěno, že by bylo vhodnější 
prostředky převádět přes rozpočtovou skladbu, aby byly vidět v hospodaření obce a na 
základě toho by byly od roku 2018 tyto cizí prostředky převedeny do rozpočtové evidence. 
Aby mohly být takto vedeny, musí být vydán a schválen zastupitelstvem obce Statut fondu 
financování výstavby rozhledny Žaltman - zřízení peněžního fondu financování výstavby. 
K tomuto bodu nejsou dotazy. 

Návrh na usnesení: ZO schválilo Statut fondu financování výstavby rozhledny Žaltman 
s účinností od 1.7.2018.  
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Hlasováno o návrhu: pro: 12 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 10/2-18 bylo schváleno. 
 
c) Dodatek č. 1 Statutu fondu financování a obnovy VAK 
předložil Ing. Turek 
Fond financování a obnovy VAK byl zřízen v roce 2016 a v původním statutu bylo stanoveno, 
že příjmem tohoto fondu budou prostředky přísp. organizace Vodovody a kanalizace, které 
jsou odváděny obci formou odpisů. Již v průběhu loňského roku docházelo k tomu, že tvorba 
odpisů a jejich odvod se netýkala tvorby fondu financování. Prostředky, které získá VAK 
navíc v hospodaření se stávají zdrojem fondu – touto změnou Statutu je zakotveno to, že 
příjmem fondu budou prostředky získané z jejich hospodaření navíc. Dodatek č. 1 řeší 
změnu Statutu. 
K tomuto bodu nejsou žádné dotazy. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo Dodatek č. 1 Statutu fondu financování a obnovy vodovodů 
a kanalizací s účinností od 1.7.2018. 
Hlasováno o návrhu: pro: 12 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 11/2-18 bylo schváleno. 
 
d) Veřejnoprávní smlouva – Město Trutnov 
předložil starosta obce 
Toto se týká obecní policie – městské policie. Smlouvu máme uzavřenou s Městem Trutnov, 
ale zastupitelstvo města schválilo novou a mění se v ní především úhrady – dosud obec 
hradila 280 Kč za činnost strážníka za hodinu, sazba se mění na 296 Kč. Dále je zde 
změněna částka za kilometr jízdy vozidla městské policie z 8,50 Kč na 9 Kč. Ostatní body 
zůstávají nezměněny. 
Většinou tato služba funguje na zavolání nebo na náš podnět, aby sem přijeli provést 
kontrolu, o víkendu zde projíždějí. O této činnosti obdrží obec záznam. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo uzavření nové veřejnoprávní smlouvy s Městem Trutnov  
o zajišťování výkonu úkolů dle ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění 
pozdějších předpisů s účinností nejdříve od 1.7.2018. 
Hlasováno o návrhu: pro: 12 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 12/2-18 bylo schváleno. 
 
e) Ceny vodného a stočného 
předložil starosta obce 
Poslední kalkulace vodného a stočného byla schválena byla v roce 2016 – současná cena 
tedy činí: vodné je 23,95 Kč  vodné ve věznici 34,50 a cena stočného je 30,38. VAK přichází 
s návrhem zvýšení cen vodného a stočného – vodné 28,77 Kč, vodné ve věznici 36,915 Kč a 
stočné v obci 38,717 Kč.   
Tento bod byl projednáván i v radě – RO nesouhlasí s tímto návrhem, zejména s cenou 
stočného. Rada obce navrhuje zvýšit pouze vodné, cenu stočného zatím nezvyšovat – 
postupně dochází k připojování občanů na kanalizaci a mělo by se počkat, až se připojí 
všichni a pak ke konci roku o ceně stočného dále diskutovat. 
 
Dostavila se Mgr. D. Kostelecká – nyní je přítomno 13 členů ZO. 
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Diskuse: 
M. Pelcová – nesouhlasí s návrhem VAK zvýšit ceny vodného a stočného v obci, pouze ve 
Věznici. VAK včas nevyzvaly občany k napojení na kanalizaci. Cena by se měla zvýšit až po 
připojení všech občanů, kteří se připojit mají. 
 
Ing. Turek – občané se mohli připojovat po kolaudaci ČOV na Jestřebci – od r. 2016. 
 
starosta – navrhuje zvýšit pouze vodné v obci, stočné ne a vodné ve Věznici. Byly 
porovnávány ceny vody v okolních obcích. V případě zvýšení ceny bychom měli vodu dražší 
než ve Rtyni v Podkrkonoší. 
Připojených občanů je nyní asi 50 %, další se budou postupně připojovat, bude jim zasláno 
další upozornění a dále bude toto předáno na životní prostředí k dořešení. 
 
Ing. Turek- zvýšení vodného pouze ve Věznici není zřejmě možné vzhledem k sestavování 
kalkulace a následným kontrolám Finančního úřadu. Bylo by lepší neschválit zvýšení cen 
vůbec a znovu si pozvat pana Balcara a paní Seidelovou na jednání rady obce  
ke zdůvodnění položek kalkulace. 
 
Ing. Kostelecký – rada obce připraví na další jednání zastupitelstva další důkladnější rozklad 
kalkulace a pan Balcar bude přizván na jednání ZO. 
 
Návrh na usnesení: ZO neschválilo zvýšení ceny vodného a stočného a ukládá starostovi 
obce přizvat vedoucího příspěvkové organizace Vodovody a kanalizace Malé Svatoňovice 
na zasedání rady obce a zastupitelstva obce. 
Hlasováno o návrhu: pro: 10 
   proti: 2 
   zdržel se: 1   
Usnesení č. 13/2-18 bylo schváleno. 
 
Další dotazy občanů: 
p. Nesládek – bude se zdražovat voda z Velkých Svatoňovic? 
starosta – ano, určitě se bude zdražovat. 
 
Ing. Dvořák – bude se dále řešit, aby byli připojeni všichni občané, kteří mají tuto povinnost? 
starosta – občané byli obesláni dopisem, kde je uveden termín k připojení do 30.6.2018. 
Obec vede seznam občanů, kteří ještě nejsou připojeni – tito obdrží další dopis s uvedením 
dalšího, nejzazšího termínu. Informace o tom, kdo se na kanalizaci nepřipojil, bude poté 
zaslána na životní prostředí v Trutnově, kde toto bude dále řešeno ve správním řízení 
 
f) Cenová nabídka na navazující práce – stavba technického zázemí obce 
předložil starosta obce. 
Obec si nechala zpracovat cenové nabídky firem Stako Č. Kostelec, Stavo-P Batňovice, 
ENTAZE s.r.o. Bylo by nejhodnější, aby v pracech pokračovala firma Stako Červený 
Kostelec, která nyní dodělává I. etapu stavby. Do zimy by měla být stavba pod střechou. 
Financování akce bude předmětem rozpočtového opatření, které se bude projednávat. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo dodavatele II. etapy stavby technického zázemí a to spol. 
Stako Červený Kostelec a.s. v hodnotě 1 206 028,74 Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy o dílo. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 
   zdržel se: 0  
Usnesení č. 14/2-18 bylo schváleno. 
 
Omluvil se a odešel Ing. J. Kostelecký – nyní je přítomno 12 členů ZO. 
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g) Variantní řešení opravy MK v Odolově 
předložil starosta obce. 
Obec žádala o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj – skončili jsme v náhradních projektech 
na 217. místě. Dotaci bohužel nezískáme. Rádi bychom ale komunikaci v Odolově opravili. 
Firmou Repare Trutnov s.r.o. byl předložen výpočet, jak by se dala tato oprava realizovat. 
Jsou zde 2 varianty – buď 1. provedení v asfaltech všechny komunikace nebo 2. v asfaltu jen 
hlavní komunikace a boční cesty (k Panskému domu, k Hlaváčkovým a další) by se dělali 
z frézinku. Druhá varianta by měla být dostačující - je nejlevnější (1 412 352,41 Kč), 
frézovaná se také lépe opravuje. 
 
J. Smutný – okolo Hlaváčkových teče po komunikaci hodně vody. 
starosta – musí se udělat zároveň odvodnění komunikace – žlábky. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo opravu místních komunikací v Odolově dle cenové nabídky 
vypracované spol. Repare Trutnov s.r.o., pod označením 02, částečné použití recyklátu 
v celkové částce 1 412 352,41 Kč. 
Hlasováno o návrhu: pro: 11 
   proti: 0 
   zdržel se: 1   
Usnesení č. 15/2-18 bylo schváleno. 
 
h) Stanovení počtu členů ZO na příští volební období 
předložil starosta obce 
ZO stanoví v souladu s §§ 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích počet členů 
zastupitelstva na další volební období. V současné době je 15 členů zastupitelstva obce. 
Starosta navrhuje stejný počet členů ZO pro volební období 2018 - 2022, tj. 15. 
Volby do zastupitelstev obcí proběhnou ve dnech 5. a 6. října 2018. 
 
Návrh na usnesení: ZO stanoví v souladu s §§ 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
počet členů zastupitelstva obce Malé Svatoňovice pro volební období 2018 - 2022  
na 15 zastupitelů. 
Hlasováno o návrhu: pro: 12 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 16/2-18 bylo schváleno. 
 
i) Kalkulace nákladů pro poskytování pečovatelské služby 
předložil starosta obce 
Město Úpice nabízí poskytování pečovatelské služby. V současné době tuto službu využívá 
jedna občanka z naší obce a můžou ji využívat i další občané. Služba zajišťuje obědy, úklid, 
nákupy a další činnosti. Naše obec zatím pečovatelskou službu nemá, ani zatím mít nebude 
– pouze zajišťujeme roznášku obědů starším občanům. Zastupitelstvem města Úpice je 
schválena kalkulace nákladů poskytování pečovatelské služby v okolních obcích. My 
bychom měli schválit také tuto kalkulaci - 15 Kč za započatou hodinu a náklady na cestovné 
ve výši 6,50 Kč/km. Toto by byl doplatek naší obce za tuto službu – fakturace bude probíhat 
čtvrtletně a vše bude konzultováno se starostou dané obce. 
Je zpracovaná příručka – Průvodce pečovatelskou službou města Úpice, kde jsou uvedeny 
všechny informace, týkající se této služby.   
 
K tomuto bodu nejsou žádné dotazy ani připomínky. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo kalkulaci nákladů pro poskytování pečovatelské služby 
městem Úpice a to doplatek mzdových nákladů pečovatelky ve výši 15,- Kč za každou 
započatou hodinu a úkolovou hodinu a náklady na cestovné ve výši 6,50 Kč/km s 
podmínkou, že jednotlivé potřeby využívání této služby obyvateli obce budou konzultovány s 
vedením obce ještě před jejím poskytováním. 
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Hlasováno o návrhu: pro: 12 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 17/2-18 bylo schváleno. 
 
j) Usnesení SFŽP – dostavba kanalizace 
předložil starosta obce 
Obec Malé Svatoňovice podala žádost o dotaci na dostavbu kanalizace v obci u Státního 
fondu ŽP. SFŽP zaslal obci usnesení, že naši žádost zastavuje z důvodu doložení územního 
rozhodnutí s nabytím právní moci 13. 2. 2018, což je po termínu ukončení výzvy, tj. po 18. 1. 
2018. Obec bude zjišťovat další jiné možnosti žádosti o dotaci. 
 
K bodu nejsou žádné dotazy. 
 
Návrh na usnesení: ZO vzalo na vědomí usnesení Státního fondu životního prostředí České 
republiky o zastavení řízení žádosti o dotaci na dostavbu kanalizace v obci Malé 
Svatoňovice. 
Hlasováno o návrhu: pro: 12 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 18/2-18 bylo schváleno. 
 
k) Protokol o schvalování účetní závěrky SOJH 
předložil starosta obce 
Jednání Svazku obcí Jestřebí hory se uskutečnilo 21. 6. 2018. ZO by mělo vzít na vědomí  
protokol o schvalování účetní závěrky a závěrečný účet hospodaření z tohoto jednání. 
 
K tomuto bodu nejsou připomínky. 
 
Návrh na usnesení: ZO vzalo na vědomí Protokol o schvalování účetní závěrky a Závěrečný 
účet hospodaření Svazku obcí Jestřebí hory za rok 2017 schválený výborem svazku dne 
 21. 6. 2018. 
Hlasováno o návrhu: pro: 12 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 19/2-18 bylo schváleno. 
 
l) Revitalizace parku – vícepráce 
předložil starosta obce 
Již se chýlíme ke konci I. etapy revitalizace praku. Byly zde udělány věci, které nebylo 
možné uvést do žádosti o dotaci, ale bylo s nimi počítáno. Nyní máme od spol. Baobab 
vyčísleny náklady na výsadbu stromů u učiliště (8 jírovců), pod paneláky (1 jírovec)  
a ve stráni pod OÚ 3 břízy). Dále jsou zde chodníčky, výsadba listnatých keřů (u parku), 
automatický zavlažovací systém (za štoly Kateřina). Dále se bude dotahovat elektrika z horní 
školy – budou zde lampy a příprava k napojení projekce v parku, k osvětlení vánočního 
stromu a betlému. Zároveň zde je ještě navíc instalace obrubníků u cest vč. sváření a 
zbudování štěrkových cest nad rámec dotace. Celková částka vychází na 367 955,50 Kč  
bez DPH. 
Jsou objednané nové lavičky do parku – celkem 10 kusů. 
 
Mgr. A. Herzigová – turisté, procházející parkem nevědí, že končí u školy. Měla by se zde 
umístit nějaká informační tabule. 
Mgr. D. Kostelecká – je nějaký přehled plnění dotace? 
starosta – dochází ještě k drobné změně ve financování u parku – po úplném vyčíslení bude 
předložen přehled. 
V rozpočtovém opatření je financování víceprací uvedeno. 
 



Obec Malé Svatoňovice 
 

9 
 

P. Nesládek – počítá se s úpravou pódia? 
starosta – ano, počítá, ale až v další etapě. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo cenovou nabídku spol. Baobab – péče o zeleň s.r.o.  
na práce spojené s revitalizací parku a výsadbou dřevin v obci v celkové částce  
367 955,50 Kč bez DPH. 
Hlasováno o návrhu: pro: 12 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 20/2-18 bylo schváleno. 
 
m) Využití Schejbalova domu v Malých Svatoňovicích 
předložil starosta obce 
Jen pro informaci – využití Schejbalova domu v Malých Svatoňovicích bylo již projednáváno. 
Obec obdržela zprávu od ing. Vladimíra Vokatého ze společnosti ATIP. Pan Václav Brejtr 
inicioval schůzku, která se uskutečnila 20. 4. 2018 u Schejbalova domu. Pan starosta se 
schůzky neúčastnil, protože s tímto záměrem nesouhlasí. Pan Ing. Vokatý prověřil možnost 
zřízení muzea Sokola, vyčíslil i náklady (nákup nemovitosti, potřebné stavební práce a 
muzejní instalaci, provoz muzea). Jako provozovatel muzea nositel finančních nákladů by byl 
buď Sokol nebo OÚ Malé Svatoňovice. Zástupci Sokola sdělili, že tato příspěvková 
organizace není schopná zajistit potřebné prostředky na financování této akce. Zůstává tedy 
jako možný provozovatel pouze Obec. 
Pan starosta míní, že názorem celého zastupitelstva je, že další muzeum v obci určitě 
zřizovat ani financovat nechce. Panu Brejtrovi bylo již v minulosti sděleno, že financování 
toho muzea by bylo velmi nákladné. Bylo by vhodnější například zřídit informační tabuli  
u památníku na koupališti a pamětní deska se jmény padlých Sokolů by mohla být umístěna 
u památníku v Odolově. 
 
Ing. Dvořák – navrhoval jsem panu Brejtrovi spojit se s muzeem vojenské techniky. Mohla by 
být malá část muzea věnována těmto událostem. Pan Brejtr mi neodpověděl. 
 
Návrh na usnesení: ZO vzalo na vědomí dopis Ing. Vladimíra Vokatého ohledně využití 
Schejbalova domu v Malých Svatoňovicích. 
Hlasováno o návrhu: pro: 12 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 21/2-18 bylo schváleno. 
 
n) Informace z obce 
předložil starosta obce 
- Obec obdržela zelenou stuhu v soutěži Vesnice roku 2018 za zeleň v obci. Vyhlášení 
výsledků soutěže by mělo proběhnout 18. 8. 2018 ve vítězné obci, kterou jsou Stěžery.  
Za Královéhradecký kraj obec postupuje do celostátního kola, které proběhne během září. 
Opět přijede do obce komise, která se tentokrát zaměří na zeleň. 
Starosta obce promítl přítomným fotografie z revitalizovaného parku.   
- Opravy na čp. 125 – obchody – foto. 
- Fotografie z výstavby technického zázemí obce – hrubá stavba je hotová – pracuje se na 
přístavbě. 
- Zastávka v Odolově – foto; ještě není úplně kompletní. 
- Socha Panny Marie se opravuje, byla odvezena na restaurování – foto; dále bude probíhat 
výstavba opěrné zdi se schodištěm. 
- Tabule v rámci Festivalu zážitků v parku. 
- Informace o přípravě slavnostního odhalení památníku hornictví s křestem grafických listů 
V. Jiráska 4.7.2018 a otevření revitalizovaného parku. 
 
 



Obec Malé Svatoňovice 
 

10 
 

Ing. M. Švrčina – bylo by opravdu vhodné vymyslet text na tabule do parku, aby turisté 
věděli, že cestička v parku končí v areálu školy. 
 
Návrh na usnesení: ZO vzalo na vědomí informace o dění v obci 
Hlasováno o návrhu: pro: 12 
   proti: 0 
   zdržel se: 0     
Usnesení č. 22/2-18 bylo schváleno. 
 
6. Rozpočtové opatření č. 6/2018 
předložil Ing. Turek 
V příjmové i výdajové části rozpočtu dochází k navýšení v oblasti požární ochrany o částku 
56 825 Kč z důvodu promítnutí příjmů z prodejů a výkonů SDH do výdajové části rozpočtu. 
Ve výdajové části rozpočtu dochází v oblasti místního hospodářství k navýšení o částku 
850 tis.Kč, z důvodu pokračování v další výstavbě provozní haly obce v roce 2018, než bylo 
původně zahrnuto v rozpočtu roku 2018. Tento výdaj je kryt vyšším příjmem DPH ve výši 
200 tis. Kč, použitím nerozděleného zůstatku finančních prostředků ve výši 634 tis. Kč  
a promítnutím dalších příjmů ve výši 16 tis. Kč. 
Ve výdajové části rozpočtu dochází k navýšení v oblasti obnovy kulturních památek ve výši 
20 tis. Kč z důvodu realizace opravy sochy Panny Marie na Klůčku, která je kryta dalšími 
příjmy obce ve výši 20 tis. Kč. V oblasti údržby veřejné zeleně dochází k navýšení 
revitalizace parku u náměstí K. Čapka o částku 800 tis. Kč a ke snížení revitalizace veřejné 
zeleně v ul. B. Němcové o částku 500 tis.Kč z důvodu její zatímní nerealizace v roce 
2018.Celkový zvýšený výdaj v oblasti veřejné zeleně ve výši 300 tis. Kč bude kryt 
nerozděleným zůstatkem finančních prostředků z předchozích let v této výši. 
V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů dojde k navýšení příjmové části rozpočtu o 292 825,50 Kč, výdajové části rozpočtu 
o 1 226 825 Kč a ke zvýšení potřeby financování o částku 933 999,50 Kč. 
 
Nejsou dotazy k tomuto bodu.  
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 6/2018. Rozpočtovým opatřením 
dojde v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  
územních rozpočtů, ke zvýšení příjmové části rozpočtu o 292 825,50 Kč, výdajové části 
rozpočtu o 1 226 825 Kč a ke zvýšení potřeby financování o částku 933 999,50 Kč 
Hlasováno o návrhu: pro: 12 
   proti: 0 
   zdržel se: 0 
Usnesení č. 23/2-18 bylo schváleno. 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19:45 hodin. 
 
Zapsala: J. Goldmannová 
 
 
  Vladimír Provazník, v.r.            Ivana Vosyková, v.r.       Ing. Jakub Kostelecký, v.r. 
    starosta obce                    ověřovatelé zápisu 
 
 
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném 
znění. 
 
 


