
Obec Malé Svatoňovice 
 

Z á p i s 
 ze 3. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 9. 2018 

v Malých Svatoňovicích 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 15 členů ZO 
 

Program: 
1. Zahájení, návrh členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
2. Kontrola usnesení  
3. Zpráva o práci rady obce  
4. Primární lékařské péče v obci 
5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018        
6. Majetkové záležitosti 

a) směnná smlouva č. 970/2018 – ZD Velké Svatoňovice 
b) nákup pozemků – spol. Alostar s.r.o. 

7. Různé 
a) Hospodaření obce k 31. 8. 2018 
b) Vodovody a kanalizace 

- stanovení investičního příspěvku PO VaK 
- navýšení odvodu z odpisů PO VaK 
- navýšení příspěvku na provoz PO VaK 
- ceny vodného a stočného 

c) Cenové nabídky na opravy MK 
d) Nákup komunální techniky 
e) Nákup garážových vrat pro technické zázemí 
f) Dodatek č. 1 SOD č. 17/18/S 
g) Cenové nabídky na pokládku koberce do obřadní síně 
h) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 
i) Informace z obce 

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

   
1. Zahájení, návrh členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
Jednání zahájil starosta obce v 18.00 hodin. Přivítal přítomné a předložil návrh programu 
jednání.  
Hlasováno o programu: pro: 15, 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:  
Mgr. A. Herzigová a Mgr. P. Nosek. 
Hlasováno o návrhu: pro: 15 proti: 0, zdržel se: 0 - schváleno. 
 
2. Kontrola usnesení 
Starosta obce předložil usnesení ze 2. zasedání ZO konaného dne 25. 6. 2018 a seznámil 
přítomné s jeho plněním.  
5/2-18- ZO schválilo Směnnou smlouvu ze ZD Velké Svatoňovice – bude znovu na programu 
dnešního zasedání, protože se musí nejprve vyřešit pozemky se Státním pozemkovým 
úřadem, abychom potom mohli získat další pozemky; 
6/2-18 – ZO schválilo Směnnou smlouvu mezi obcí a – je to již v KN 
zapsáno; 
7/2- 18 – ZO schválilo Kupní smlouvu s - také je již vyřízeno; 
8/2-18 – ZO schválilo Kupní smlouvu se - je též vyřízeno a zapsáno v KN; 
12/2-18 – ZO schválilo uzavření nové veřejnoprávní smlouvy s Městem Trutnov ohledně 
obecní policie- smlouva byla podepsána; 
13/2-18 – ZO neschválilo zvýšení ceny vodného a stočného a uložilo starostovi obce přizvat 
na zasedání RO a ZO vedoucího PO VaK- bylo tak učiněno, na dnešním zasedání je pan 
Balcar přítomen; 
14/2-18 – ZO schválilo dodavatele II. etapy stavby technického zázemí; - druhá etapa již 
proběhla, na dnešním zasedání je na programu ještě Dodatek SOD – vícepráce; 
15/2-18 – ZO schválilo opravu MK v Odolově – opravy by měly probíhat v polovině listopadu; 
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16/2-18 – ZO stanovilo počet členů zastupitelstva obce Malé Svatoňovice pro volební období 
2018 – 2022 na 15 zastupitelů; 
17/2-18 – ZO schválilo kalkulaci nákladů pro poskytování pečovatelské služby městem Úpice 
– tuto službu využívá zatím jeden senior z naší obce. 
 
K tomuto bodu nejsou dotazy.  
 
3. Zpráva o práci rady obce 
předložil starosta obce 
Od posl. zasedání ZO konaného dne 25. 6. 2017 se sešla rada obce na 3 zasedáních – 
16.7., 20.8. a 17.9.2018. 
Starosta předložil usnesení z 9., 10. a 11.  zasedání rady obce. 
Zprávu o práci RO obdrželi členové ZO předem v matriálech.  
Většina bodů 11. zasedání RO bude na programu dnešního jednání. 
 
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: 15 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 1/3-18 bylo schváleno. 
 
4. Primární lékařská péče v obci 
předložil starosta obce 
Do schránek všech obyvatel naší obce i přilehlých obcí bylo doručeno prohlášení 
zastupitelstva obec o lékařské péči, tak jak byla řešena na pracovních schůzkách 
zastupitelstva. Toto prohlášení vychází pouze z faktů.  MUDr. Cvrček dal obci výpovědi 
z nájmů, které zde byly, s tím, že prostory ordinace opustil a v současné době je nevyužívá.  
Výpovědní lhůta běží, je zde 6 měsíční výpovědní lhůta - tedy do konce února 2019.  
Nyní ordinuje ve stejných časech v ordinaci ve Velkých Svatoňovicích. Oslovili jsme jiné 
lékaře, a pracujeme na tom, aby zde mohl co nejdříve zahájit svoji praxi nový lékař. 
Předpokládá se, že po novém roce bude lékař ordinovat 1 – 2 dny v týdnu v dopoledních 
hodinách a potom se ordinační doba rozšíří na každodenní péči. Zároveň s lékařem by zde 
měla být i sestra. Plánují se další úpravy v domě lékařů. V předchozích letech již proběhla 
rekonstrukce toalet, jak pro pacienty, tak i pro lékaře; vyměnily se okna, vstupní dveře, bylo 
vymalováno a zajistil se úklid, aby probíhal pravidelně. V roce 2015 zde byla kontrola 
z hygieny a na základě toho byly provedeny některé tyto úpravy. V letošním roce bychom 
chtěli ještě opravit vstupní schody, pracujeme na projektu výtahu, který by měl jít do 1. patra. 
Bylo jednáno i se zubní lékařkou MUDr. Millerovou ohledně její ordinace. Paní doktorka 
potvrdila, že ordinace bude v provozu, zatím neuvažuje o ukončení činnosti v Malých 
Svatoňovicích. 
 
Ing. M. Švrčina – doplnil předloženou zprávu starosta obce, s tím, že ve vydaném prohlášení 
bylo obsaženo vše ohledně situace v ordinaci MUDr. Cvrčka. Vyzval přítomné občany 
k předložení dotazů a k diskuzi. Do veškeré písemné komunikace v této záležitosti je možno 
nahlédnout na OÚ. 
 
Mgr. D. Orsák – připomíná, že MUDr. Cvrček byl na dnešní zasedání zastupitelstva pozván, 
ale nedostavil se. Dále se zmínil o avízovaném zajištění dopravy do ordinace ve Velkých 
Svatoňovicích a vyzval starostu obce k bližšímu objasnění. 
 
starosta – jsme schopni a ochotni zajistit dopravu pro občany, kteří nemají jinou možnost. 
V této záležitosti je možno se obracet na starostu obce. Měla by se určit přesná doba, kdy by 
tento svoz probíhal, aby toho mohlo využít více občanů najednou. Ale i individuální odvoz 
v případě nutnosti je možný. 
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E. Hylmarová – proběhla nějaká komunikace s Krajským úřadem, a případně s pojišťovnami, 
ohledně nového lékaře? Náš obvod je této chvíli v podstatě obsazen lékařem, on vlastně 
ordinuje na stejném území, na kterém ordinoval. Nebude problém uzavřít smlouvu s novým 
lékařem? 
 
starosta - ano, komunikace probíhala telefonicky. Bylo jednáno s Krajským úřadem, plánuje 
se osobní projednání na KÚ KHK. Neměl by být, podle předběžných jednání, problém vydat 
další rozhodnutí pro nového lékaře, protože je jich málo. 
 
E. Hylmarová – plánují se ještě do příchodu nového lékaře nějaké úpravy v prostorách  
čp. 147? 
 
starosta – ano, bude upravena zadní část, kde ordinovala dětská lékařka včetně čekárny a 
WC a technické místnosti. 
 
p. Nesládek – MUDr. Cvrček zůstává praktickým lékařem pro Malé Svatoňovice, Velké 
Svatoňovice a přilehlé obce, pouze se mění sídlo ordinace. Velké Svatoňovice upravily 
prostory po doktorce Spirovské, které mu nabídly Komu to nebude vyhovovat, může přejít 
k jinému lékaři. 
 
Ing. M. Švrčina – je svobodná volba lékaře – nový lékař si vyžádá kartu pacienta.  Nemyslím 
si, že Velké Svatoňovice nám lékaře přetáhly, požadovaly ordinaci 2 dny v týdnu, ale pan 
doktor využil nabízené prostory ke změně sídla ordinace sám. 
 
p. Burkoňová – jak dlouho bude trvat období přechodné ordinační doby 1 - 2 dny v týdnu 
v dopoledních hodinách? 
 
starosta – do léta, tedy asi půl roku – nejpozději do října. 
 
Dále diskutovali k této problematice s přítomnými s občany další členové zastupitelstva  
Mgr. D. Orsák, E. Hylmarová, V. Provazník, M. Pelcová, Ing. M. Švrčina a opakovaně shrnuli 
situaci. 
 
Návrh na usnesení: ZO projednalo okolnosti ohledně zabezpečení primární lékařské péče 
v obci Malé Svatoňovice. 
 
Hlasováno o návrhu: pro: 15 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 2/3-18 bylo schváleno. 
 
5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 
předložil starosta obce 
jedná se o Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - je 
stejná jako v loňském roce, s tím, že plošný poplatek zůstává stejný - 500,- Kč na osobu. 
 
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2019. 
Hlasováno o návrhu: pro: 15 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 3/3-18 bylo schváleno. 
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6. Majetkové záležitosti 
předložil starosta obce 
a) Směnná smlouva č. 970/2018 – ZD Velké Svatoňovice 
Měli bychom revokovat usnesení ZO č. 5/2-18 ze dne 25.6.2018 a schválit tuto novou 
smlouvu na směnu pozemků, protože, když jsme zajišťovali prohlášení vlastníků, zjistili jsme, 
že o pozemky ve správě  Státního pozemkového úřadu, které zde navazují, musí obec 
požádat (o směnu)) – je to na delší dobu, takže zatím bychom směnili část pěšiny u viaduktu 
a dál pozemek k bývalému černému mostu až k přejezdu. Vybuduje se zde cesta.  
Dojde také k narovnání vztahů k pozemkům ve Šrejberově aleji. 
Radě obce bude poté předložena Smlouva o smlouvě budoucí. 
 
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh na usnesení: ZO revokuje usnesení zastupitelstva obce ze dne 25.6.2018 č. 5/2-18. 
Hlasováno o návrhu: pro: 15 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 4/3-18 bylo schváleno. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo Směnnou smlouvu č. 970/2018 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 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: 15 
   proti: 0 
   zdržel se:0   
Usnesení č. 5/3-18 bylo schváleno. 
 
b) Nákup pozemků – spol. Alostar s.r.o. 
jedná se o lesní pozemky u skoku, které vlastní spol Alostar a které by mohly být nabídnuty 

za část pozemku na fotbal. hřišti, které vlastní. Všechny ostatní pozemky fotbal. 
hřiště již vlastní TJ Sokol. 
Obec hledá pozemky, které by mohla směnit za pozemek . Ten však o tyto pozemky 
zájem nemá. Obec bude tedy hledat jiný vhodný pozemek pro  a tyto nabídnuté 
pozemky od spol. Alostar kupovat nebude. 
 
Návrh na usnesení: ZO neschválilo kupní smlouvu se společností Alostar s.r.o. na nákup 
nabízených pozemků v k.ú. Malé Svatoňovice.  
Hlasováno o návrhu: pro: 15 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 6/3-18 bylo schváleno. 
 
7. Různé 
a) Hospodaření obce k 31. 8. 2018 
předložil Ing. Turek 
K 31.8 2018 celkové příjmy činí 22 655 201,83 Kč – jsou planěny na 76, 7 % a  
celkové výdaje jsou ve výši 19 390 623,9 Kč – jsou tedy plněny na 66 %. Máme úsporu proti 
rozpočtu 1 264 678 Kč. 
 
K tomuto bodu nejsou žádné připomínky ani dotazy. 
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Návrh na usnesení. ZO vzalo na vědomí hospodaření obce k 31. 8. 2018. 
Hlasováno o návrhu: pro: 15 
   proti: 0 
   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 7/3-18 bylo schváleno. 
 
b) Vodovody a kanalizace 
 
- Stanovení investičního příspěvku OP VAK 
předložil starosta obce –na jednání se dostavil vedoucí PO VAK p. Balcar a účetní paní  
V. Seidelová 
VAK podal žádost ohledně využití financí, které tvoříme ve fondu obnovy vodovodů a 
kanalizací. 
P- Balcar doplnil – VAK začal v pokračování vodovodu v Odolově, tato akce byla nákladná  
a VAK požaduje na obci aby tato akce byla uhrazena z fondu obnovy VAK, který tvoříme. 
p. Seidelová – bude to účtováno jako investice, aby se to nedotklo nákladů a nepromítlo se 
to v kalkulaci vodného – pouze odpisy. 
 
Návrh na usnesení: ZO stanoví jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2018 poskytnutí 
investičního příspěvku příspěvkové organizaci Vodovody a kanalizace Malé Svatoňovice  
ve výši 311 413,26 Kč k finančnímu krytí investice ve vlastní režii – Vodovod Odolov.  
Investiční příspěvek bude PO VAK poskytnut z Fondu obnovy a financování VAK obce Malé 
Svatoňovice v termínu do 15. 10. 2018. 
Hlasováno o návrhu: pro: 15 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 8/3-18 bylo schváleno. 
 

- Navýšení odvodu z odpisů PO VaK 

předložil starosta obce – Vlasta Seidelová doplnila 
Na konci minulého roku zastupitelstvo schvalovalo odpisový plán, potom v průběhu roku 
došlo k několika změnám, zařazovali jsme nově nabytý majetek nebo vyrobený, prováděla 
se generální oprava střechy na ČOV Jestřebec – to byla také investiční akce, kterou jsme si 
investovali sami, a jakmile je to zařazeno do majetku, musí se tvořit odpisy a tím pádem 
odpisový plán dozná změny. Takže jedna akce byla oprava střechy na ČOV Jestřebec a 
druhá již zmíněný vodovod Odolov a z něho také začneme tvořit odpisy a proto VAK žádá  
o změnu odpisového plánu a navýšení odvodu z odpisů organizace. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo změnu odpisového plánu příspěvkové organizaci Vodovody 
a kanalizace Malé Svatoňovice na rok 2018 a stanoví jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 
2018 příspěvkové organizaci Vodovody a kanalizace Malé Svatoňovice navýšení odvodu z 
odpisů organizace za rok 2018 o částku 3 402 Kč na celkovou výši 1 088 442 Kč z důvodu 
změny odpisového plánu PO VAK na rok 2018. Poslední čtvrtletní splátka roku 2018 bude  
ve výši 274 662 Kč splatná k 25. 12. 2018. 

 
Hlasováno o návrhu: pro: 15 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 9/3-18 bylo schváleno. 
 
-  Navýšení příspěvku na provoz PO VaK 
 
Návrh na usnesení: ZO stanoví jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2018 navýšení 
příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Vodovody a kanalizace Malé Svatoňovice  
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na rok 2018 o částku 3 402 Kč na celkovou výši 1 088 442 Kč z důvodu změny odpisového  
plánu PO VAK na rok 2018. Poslední čtvrtletní splátka roku 2018 bude ve výši 274 662 Kč 
splatná do 15. 10. 2018. 
Hlasováno o návrhu: pro: 15 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 10/3-18 bylo schváleno. 
 
- Kalkulace ceny vodného a stočného 
předložil starosta obce (členové ZO obdrželi zprávu předem v materiálech) 
doplnila Vl. Seidelová  - kalkulace vodného a stočného vychází ze skutečných nákladů, které 
jsou na vodné a stočné vedeny v účetnictví. Poslední změna kalkulace vodného a stočného 
proběhla k 1. 7. 2016, v období, kdy obec předávala VAKu největší investici, která v obci 
proběhla – kanalizaci ve středu obce, kanalizaci pod nádražím, část nového vodovodu ve 
středu obce a následně potom byla předána do majetku intenzifikace ČOV na Jestřebci. 
Všechny tyto investice byly ve výši cca 60 mil. Kč. Dotace na akci se do kalkulace nepočítají. 
Výsledná částka nově zařazeného majetku byla zhruba poloviční, tzn. 30 mil. Kč, a objem 
této investice se musí promítnout do nákladů. Roční objem odpisů činí skoro 1 100 tis.Kč. To 
je roční náklad na odpisy, které se počítají z celkového objemu majetku. Celkový objem 
majetku VAK je 85 mil. Kč. Kanalizace se odepisuje 90 let, 80 let se odepisují vodovodní 
řady a 40 let ČOV (v obci jsou dvě ČOV – na Jestřebci a pod učilištěm). Odpisy činí největší 
část nákladů, pak jsou to mzdy, náklady na opravy, náklady na pojištění atd.. Náklady na 
roční provoz tedy činí cca 3 mil. Kč. Z toho náklady na vodné jsou 532 tis. Kč, náklady na 
stočné jsou 652 tis. Kč a potom se ještě dělá kalkulace zvlášť pro Věznici Odolov, kde je 
cena vody uzpůsobená tomu, že se voda dopravuje až nahoru – náklady činí 260 tis.Kč. 
Dále jsou zde režijní náklady, u kterých nelze určit, zda jsou přímo na vodu nebo na 
kanalizaci nebo do Věznice, proto se přepočítávají (mzdy, část odpisů a některé další 
náklady na služby - telefony, pojištění) – celkem 1 634 tis.Kč. Z této částky se odečítají práce 
pro jiné subjekty. 
Výsledná cena vč. DPH 15 % činí: vodné 26,80 Kč, stočné 38,10 Kč – celkem 64,90 Kč  
pro obyvatele Malých Svatoňovic. Pro Věznici vychází cena vodného na 39,94 Kč. 
 
VAK navrhuje, aby cena za vodné a stočné 64,90 Kč byla fakturována firmám a obyvatelům 
by cena stočného byla dotována ve výši 5 Kč – stočné by poté činilo 33,10 Kč. (Celkem  
cena vodného a stočného  pro občany 59,90 Kč vč. DPH). 
 
M. Pelcová – jsou již napojeni na novou kanalizaci všechny domácnosti, které měly být 
napojeny? 
V. Seidelová – spousta lidí se napojila, zatím ne všichni. U někoho se zjistilo, že se napojit 
nemůže a ostatní budou znovu obesláni dopisem a vyzváni k napojení do 31.12.2018. Pokud 
se tak nestane, bude jim i přes to, že nejsou napojeni, fakturováno od 1. 1. 2019 stočné. 
 
Bc. M. Geregová – jak to vypadá s kanalizací na Klůčku? 
starosta – zatím není stavební povolení, je připravena projektová dokumentace. Obec musí 
vyřešit souhlas vlastníků pozemků, kde kanalizace povede. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo změnu sazby vodného a stočného s účinností od 1. 1. 2019 
dle předloženého návrhu příspěvkové organizace Vodovody a kanalizace Malé Svatoňovice.  
Hlasováno o návrhu: pro: 15 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 11/3-18 bylo schváleno. 
 
c) Cenové nabídky na opravy MK 
předložil starosta obce 
spol. Repare Trutnov předložila 3 cenové nabídky na opravy MK: 
- křižovatka na Klůčku – 138 368,40 Kč bez DPH 
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- oprava komunikace u Havelků a Novotných – 383 609,95 Kč bez DPH 
- kompletní povrchy na Klůčku – 560 768 Kč bez DPH. 
 
Je zde možnost vybrat, které opravy se schválí – buď vyasfaltovat celý Klůček, nebo opravit 
cestu nad pana Havelku a nebo křižovatku na Klůčku.  
 
Členové zastupitelstva navrhují po krátké diskuzi opravu křižovatky na Klůčku a opravu 
komunikací na Klůčku. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo cenovou nabídku spol. Repare Trutnov s.r.o. na dokončení 
místní komunikace umístěné na p.p.č 165/11 v hodnotě 560 768 Kč bez DPH a dále 
schválilo cenovou nabídku na opravu povrchu křižovatky na Klůčku, umístěné na p.p.č. 
165/6, 393/2 a 393/3 v hodnotě 138 368,40 Kč bez DPH.  
Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 
   zdržel se: 2   
Usnesení č. 12/3-18 bylo schváleno. 
 
d) Nákup komunální techniky 
předložil starosta obce 
Pan J. Kábrt navrhuje koupit malotraktor, osazený kabinou s topením – je použitelný v zimě i 
v létě. Dá se osadit dalšími zařízeními – vozík, radlice, sypač. Lze ho použít na chodníky – 
vyhrnování sněhu, sypání. Starosta obce seznámil s cenami jednotlivých zařízení. 
 
Ing. J. Kostelecký – chceme ho pořizovat již na tuto zimu? 
starosta – každá zima je jiná, nevíme kolik bude letos sněhu, ale bylo by dobré ho pořídit, dá 
se využít i v letním období. 
 
Mgr. D. Kostelecká – budou na to finanční prostředky, nemělo by se šetřit na úpravy ve 
zdrav. středisku? 
E. Hylmarová – prošlo to finančním výborem? 
starosta – ano, bylo to ve finančním výboru, protože tam byl traktorový nosič s tím, že se 
bude žádat o dotaci a spoluúčast bude 200 tis. Kč. O dotaci se nežádalo, protože se vypisují 
až teď a o dotaci na traktor žádat nelze a zřejmě ani nepůjde. Na komunální služby finanční 
prostředky vyčleněny byly, takže by se využily na nákup malotraktoru.  
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo nákup komunální techniky – malotraktoru s příslušenstvím 
v maximální hodnotě 260 tis. Kč. 
Hlasováno o návrhu: pro: 12 
   proti: 0 
   zdržel se: 3   
Usnesení č. 13/3-18 bylo schváleno. 
 
e) Nákup garážových vrat pro technické zázemí 
předložil starosta obce 
Na objektu technického zázemí jsou již hotová okna, dveře jsou pouze stavební. Byla 
učiněna poptávka na garážová vrata u firem v okolí – Lomax a Co s.r.o – výrobek Delta – 
nejdražší, Stanislav Čvančara, Batňovice – nabízí vrata Hörman a Trido, Alurol s.r.o. Nové 
Město nad Metují – také nabízí vrata Trido, Togaz GDS, Náchod – vrata Hörman, Modela 
Trutnov – vrata Trido. Nejlépe vycházejí průmyslová vrata Trido od f. Alurol nebo Stanislava 
Čvančary. Starosta obce navrhuje schválit nabídku Stanislava Čvančary z Batňovic. 
K tomuto bodu nejsou žádné dotazy ani připomínky. 
 
 
 
 



Obec Malé Svatoňovice 
 

8 
 

Návrh na usnesení: ZO schválilo cenovou nabídku Stanislava Čvančary na nákup 
garážových vrat Trido pro budovu č.p. 249 v hodnotě 125 184 Kč vč. DPH. 
Hlasováno o návrhu: pro: 14 
   proti: 0 
   zdržel se: 1 
Usnesení č. 14/3-18 bylo schváleno. 
 
f) Dodatek č. 1 SOD č. 17/18/S 
předložil starosta obce 
Jedná se o dodatek ke Smlouvě o dílu s firmou Stako Červený Kostelec. V době, kdy se 
dělala II. etapa stavby technického zázemí (hrubá stavba, střecha) vznikly ještě další 
vícepráce, spojené hlavně se střechou na objektu. Byl zhotoven celý štít a zároveň fasáda a 
zateplení stropnice ve stávajícím objektu. Vícepráce činí 105 256,92 Kč 
K tomuto bodu nejsou žádné dotazy ani připomínky. 
 
Návrh na usnesení: ZO Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 17/18/S se spol. Stako Červený     
Kostelec s.r.o. ze dne 26. 6. 2018.  
Hlasováno o návrhu: pro: 15 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 15/3-18 bylo schváleno. 
 
g) Cenové nabídky na pokládku koberce do obřadní síně 
předložil starosta obce 
Cenovou nabídku předložili tři dodavatelé – Ludvík Kaválek, Červený Kostelec, Marhold 
s.r.o.  Trutnov a Richard Kuchař, Červený Kostelec – nejnižší cena 90 092 Kč.  
K tomuto bodu nejsou žádné dotazy ani připomínky. 
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo cenovou nabídku Richarda Kuchaře na pokládku nového 
koberce do obřadní síně v hodnotě 92 092 Kč vč. DPH.  
Hlasováno o návrhu: pro: 15 
   proti: 0 
   zdržel se: 0   
Usnesení č. 16/3-18 bylo schváleno. 
 
h)  Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 
Mgr. D. Kostelecká informovala o změnách v pedagogickém sboru ZŠ. Počet žáků se zvýšil 
– ZŠ má nyní 182 dětí. 
 
Návrh na usnesení: ZO vzalo na vědomí Výroční zprávu o činnosti základní školy za školní 
rok 2017/2018. 
Hlasováno o návrhu: pro: 13 
   proti: 0 
   zdržel se: 2   
Usnesení č. 17/3-18 bylo schváleno. 
 
i) Informace z obce 
starosta obce seznámil přítomné s děním v obci a doplnil fotografiemi 
- oprava pomníku ve Strážkovicích – bude osazen bustou T.G.Masaryka a tabulkou s daty 
- socha Panny Marie na Klůčku  - probíhají restaurátorské práce 
- rekonstrukce čp. 172 – zateplení, nátěry, balkony 
- technické zázemí – práce pokračují 
- výměna vítacích cedulí v obci 
- ocenění za péči o zeleň a ŽP – Zelená stuha v rámci Královéhradeckého kraje pro naši 
obec – slavnostní předání bylo 18. 8. 2018 v obci Stěžery. Obec obdrží finanční ocenění  
400 tis. Kč formou dotace, která bude využita na zeleň. Dne 2. 10. proběhne v Senátu 
slavnostní vyhodnocení celostátního kola. 
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- ukončení letní sezóny Festivalu zážitků 22. 9. 2018 
- 100 let republiky – příprava oslav 28. 1.0. 2018, výzdoba obce vlajkami, výstava v muzeu, 
vysazení lípy Republiky buď u horní školy nebo před OÚ (pod obchody a garážemi) 
 
K bodu nejsou žádné dotazy. 
 
Návrh na usnesení: ZO vzalo na vědomí informace o dění v obci. 
Usnesení č. 18/3-18 bylo schváleno. 
 
6. Rozpočtové opatření č. 9/2018 
předložil Ing. Turek 
Ve výdajové části rozpočtu v oblasti komunikací dojde k navýšení o částku 725 tis. Kč z 
důvodu realizace opravy komunikace v ul. Na Vyhlídku a realizace dokončení komunikace u 
inv.akce Infrastruktura pro 8 BJ na Klůčku. V příjmové i výdajové části rozpočtu v oblasti 
VAK dojde k navýšení příspěvku i odvodu o částku 3 402 Kč z důvodu změny odpisového 
plánu PO VAK o tuto částku. V oblasti VAK dochází dále ve výdajové části rozpočtu k 
navýšení příspěvku do investičního fondu PO VAK o částku 311 413,26 Kč z důvodu 
realizace investice vodovodu Odolov ve vlastní režii PO VAK v této výši. V kulturní oblasti 
dochází k navýšení výdajů o částku 80 tis. Kč z důvodu realizace kulturních akcí do konce 
roku 2018. V oblasti místního hospodářství dochází k navýšení o částku 260 tis. Kč z důvodu 
nákupu malotraktoru pro potřeby údržby obce. O tuto částku je snížena výdajová část v 
oblasti odpadového hospodářství z důvodu zatímní nerealizace nákupu techniky pro 
odpadové hospodářství. V oblasti místního hospodářství v oblasti pozemků dochází k 
navýšení příjmové části rozpočtu o částku 81 145 Kč z důvodu realizace směny pozemků se 
ZD Velké Svatoňovice a k navýšení výdajové částky rozpočtu o částku 10 tis. Kč z důvodu 
směny pozemků se ZD Velké Svatoňovice. V oblasti místního hospodářství dochází ve 
výdajové části rozpočtu k navýšení o částku 330 tis. Kč z důvodu pokračování v realizaci 
výstavby provozního objektu obce v čp. 249 a ke snížení o částku 200 tis. Kč z důvodu 
zatímní nerealizace opravy opěrné zdi u ZŠ čp. 131. V oblasti údržby veřejné zeleně dochází 
ve výdajové části rozpočtu ke snížení o částku 150 tis. Kč (50 tis. Kč - park, 100 tis. Kč - 
ul.B.Němcové). V příjmové i výdajové části rozpočtu dochází v oblasti místního hospodářství 
k navýšení o částku 30 tis. Kč z důvodu uzavření smlouvy na 1 pracovníka VPP s Úřadem 
práce od 1.10.2018 do 30. 4. 2019. V oblasti požární ochrany dochází ve výdajové části 
rozpočtu k navýšení o částku 30 tis. Kč z důvodu zabezpečování požární ochrany v obci. 
Zvýšené výdaje jsou dále kryty vyššími příjmy ze sdílených daní ze SR ve výši 430 tis. Kč a 
dalšími vlastními příjmy. Ke krytí zvýšených výdajů je dále využit zůstatek finančních 
prostředků z předchozích let ve výši 263 915,26 Kč. V souladu s ustanovením § 16 zákona 
č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke zvýšení příjmové 
části rozpočtu o částku 655 900 Kč, výdajové části rozpočtu o částku 919 815,26 a potřeby 
financování o částku 263 915,26 Kč. 
 
Nejsou dotazy k tomuto bodu.  
 
Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 9/2018. Rozpočtovým opatřením 
dojde v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ke zvýšení příjmové části rozpočtu o 655 900 Kč, výdajové části 
rozpočtu o 919 815,26 Kč a ke zvýšení potřeby financování o částku 263 915,26 Kč. 
    
Hlasováno o návrhu. pro: 15 

proti: 0 
   zdržel se: 0 
Usnesení č. 19/3-18 bylo schváleno. 
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Starosta obce na závěr poděkoval členům ZO za spolupráci v uplynulém volebním období  
a informoval o plánovaném setkání 25. 10. 2018. 
 
Jednání bylo ukončeno ve 20:45 hodin. 
 
Zapsala: J. Goldmannová 
 
 
 
 
 
 
 
  Vladimír Provazník, v.r.           Mgr. A. Herzigová , v.r.     Mgr. Pavel Nosek, v.r.       
       starosta obce                    ověřovatelé zápisu 


