ZÁPIS
z 32. zasedání zastupitelstva obce
ze dne 25. dubna 2018 s tímto programem:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

Schválení účetní závěrky obce sestavené k 31.12.2017
Výsledek hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2017
Hospodaření ZŠ a MŠ Velké Svatoňovice a účetní závěrka k 31.12.2017
Rozpočtové opatření č. 1-3/2018
Žádosti neziskových organizací o dotace z rozpočtu 2018
Majetkové záležitosti
Různé

Účast:

7 členů zastupitelstva dle prezenční listiny – Bc. Petr Martinec, Ing. Libor
Kneifel, Ludmila Špetlová, Radek Posdiena, Bc. Aleš Vlček, Ing. Zdeněk
Štěpán, Jan Špetla
Omluveni:
David Šrůtek, Dušan Frýba
Zapisovatel:
Jitka Palachová
Ověřovatelé zápisu: Ing. Z. Štěpán, J.Špetla
Úprava usnesení:
R. Posdiena, Ing. L. Kneifel
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
1.
Schválení účetní závěrky obce sestavené k 31.12.2017
Zastupitelstvo bylo seznámeno s řádnou účetní závěrkou obce sestavenou k 31.12.2017 složenou z Rozvahy, Výkazu zisku a ztrát, Přílohy a Inventarizační zprávy. Schválení účetní
závěrky je nutné do 30.6.2018 po odsouhlasení hospodaření auditorem. Hospodaření obce bylo
zkontrolováno auditem z KHK dne 19.3.2018 bez zjištěných závad. Dotazy nebyly, bylo
přistoupeno k hlasování.
Usn. č. 1
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Velké Svatoňovice sestavenou ke dni
31.12. 2017.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
2. Výsledek hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2017
Výsledek hospodaření obce účetní pracovala do Závěrečného účtu obce Velké Svatoňovice za
rok 2017, který je předložen zastupitelstvu ke schválení. Návrh závěrečného účtu obce byl
zveřejněn dne 5.4.2018.
Usn. č. 2
Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2017, uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce a schvaluje závěrečný účet obce za
rok 2017 bez výhrad.
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0
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3. Výsledek hospodaření a schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ k 31.12.2017
K uzavření hospodaření obce za rok 2017 je nutné také projednat a schválit hospodaření
vlastních příspěvkových organizací. Byla přednesena zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Velké
Svatoňovice se zlepšeným výsledkem ve výši 655,33 Kč. Tento výsledek bude dle
předloženého návrhu organizace přidělen do rezervního fondu. Nebyly připomínky, bylo
přistoupeno k hlasování o schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Velké Svatoňovice – Rozvaha,
Výkaz zisku a ztráty a Příloha.
Usn. č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola, Velké Svatoňovice sestavenou ke dni 31.12. 2017.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usn. č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje zlepšený hospodářský výsledek příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice a přidělení výsledku ve výši 655,33 Kč
do rezervního fondu, dle předloženého návrhu organizace.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
4. Rozpočtová opatření č. 1 -3/2018
Starosta informoval zastupitele o nutnosti vydat rozpočtová opatření v kompetenci starosti před
konáním zastupitelstva obce z důvodu zaúčtování přijatých dotací na volby v lednu 2018 (senát
a prezident) a dotace na kanalizaci – rozpočtové opatření č. 1/2018 vydané 31.1.2018 a
rozpočtové opatření č. 2/2018 vydané 8.2.2018 – nutné výdaje na volby a zaúčtování vlastní
daně obce – právnické osoby za rok 2017 do příjmů. Došlo tak ke snížení financování rozpočtu.
Do zastupitelstva byla předložena ke schválení změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3/2018,
kde je úprava rozpočtu o předpokládané přijaté příjmy a výdaje na výstavbu kanalizace,
doplnění vlastních příjmů podle známé skutečnosti a doplnění výdajů dle aktuální potřeby.
Celkové financování rozpočtu bude po této změně navýšeno, stále je zajištěno vlastními zdroji
z úspor z minulých let. Dotazy nebo připomínky nebyly, bylo přistoupeno k hlasování.
Usn. č. 5
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření starosty č. 1 a 2/2018 a schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2018 v předloženém znění.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
5. Žádosti neziskových organizací o dotace z rozpočtu 2018
Do zastupitelstva byla předložena žádost neziskové organizace Český červený kříž o veřejnou
finanční podporu ve výši 5 000 Kč pro oblastní spolek ČČK Markoušovice. Další žádosti
neziskových organizací nebyly do zastupitelstva podány (většina jich již byla schválena
v prosinci 2017).
Usn. č. 6
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku – individuální dotace na účel dle podané
žádostí pro neziskovou organizaci Oblastní spolek ČČK – spolek Markoušovice,
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IČ 00426253 ve výši 5.000 Kč a pověřuje starostu obce uzavřením Smlouvy o poskytnutí
veřejné finanční podpory.
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Majetkové záležitosti - pozemky
Starosta předložil ke schválení požadavky obce na odkoupení pozemků – narovnání vztahů ke
komunikacím a manipulační prostor pro hasiče v Markoušovicích.
a) Zastupitelstvem byla projednána žádost o odkoupení pozemku p.č. 5/2 o výměře 19 m2
v k.ú. Starý Sedloňov – manipulační prostor pro místní hasiče. Prodej navržen za cenu 50
Kč/m2.
Usn. č. 7
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemku číslo 5/2 o výměře 19 m2 vzniklého oddělením
dle GP číslo 396-117/2018 z pozemku č. 5, vedený jako zahrada, zapsaný na LV číslo112 pro
k.ú. Starý Sedloňov za cenu 50 Kč/m2 a pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

b) Další projednání bylo odkoupení pozemku p.č. 1762/33 o výměře 42 m2 v k.ú. Velké
Svatoňovice – část místní komunikace. Prodej navržen za cenu 20 Kč/m2.
Usn. č. 8
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemku číslo 1762/33 vzniklého oddělením dle GP
číslo 848-186/2018 z pozemku č. 1762/27, vedený jako ostatní plocha, manipulační plocha,
zapsaný na LV číslo 22 pro k.ú. Velké Svatoňovice za cenu 20 Kč/m2 a pověřuje starostu obce
uzavřením kupní smlouvy.
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

c) Pro výstavbu odvodnění místní komunikace navrhuje starosta odkoupit část pozemku
v Markoušovicích:
Usn. č. 9
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce jednáním o odkupu části pozemku č. 204/1 v k.ú.
Markoušovice ve vlastnictví SJM Junkovi, Lnářská 602, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov,
pro budoucí výstavbu odvodnění místní komunikace.
Hlasování:
Pro:

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. Různé
a) Zpráva o stavu změny územního plánu (dále jen ÚP)
Starosta seznámil zastupitelstvo a přítomné občany o stavu změny ÚP obce Velké Svatoňovice
číslo 2. O výsledku projednání pak informoval a na promítané projekci připravované změny
názorně popsal zástupce firmy TENET Trutnov p. Smilnický. Změna ÚP je připravovaná na
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základě podaných požadavků z roku 2016, letos by mělo dojít k veřejnému projednání a
následně ke schválení změny v zastupitelstvu obce. Původní odhad změny ÚP při jeho vydání
byl cca 7 let. Jedná se o druhou změnu ÚP naší obce. Pan Smilnický podrobně popsal změny i
návrhy na kompenzace za odejmutý půdní fond a odpovídal na dotazy přítomných.
b) Příprava voleb do zastupitelstva obcí
Starosta informoval o tom, že letos začátkem října se budou konat volby do zastupitelstva obcí.
Kandidátky je nutno sestavit s předstihem. Informace o volbách je v novém čísle obecního
zpravodaje, který bude distribuován začátkem května.
c) Odpočinková místa v obci
Starosta informoval o pokračování projektu na odpočinková místa v obci. Z dotace Ministerstva
zemědělství ČR se dokončuje realizace 4 odpočinkových míst s lavičkami – u prodejny, nad
Bremstem směrem na Zadní hory, ve Výmole (za školou) a v Markoušovicích u kostela.
d) Náves Markoušovice
Pan Kašpar z Markoušovic, který byl jedním z hlavních organizátorů vybudování návsi,
poděkoval zastupitelstvu a obci za podporu a spolupráci s vybudováním návsi. Náves „žije“,
konají se tam akce, využívá se.
e) Různé
Na závěr zasedání zastupitelstva bylo diskutováno s občany na případné další dotazy a
připomínky. Starosta poděkoval všem přítomným občanům i členům zastupitelstva za účast a
po zodpovězení dotazů zastupitelstvo ukončil.

Zapsala:

Jitka Palachová, v.r.

Ověřili:

Ing. Libor Kneifel, v.r.
Radek Posdiena, v.r.

Bc. Martinec Petr, starosta, v.r.
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