ZÁPIS
z 3. zasedání zastupitelstva obce
ze dne 19. prosince 2018 s tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozpočtové opatření č. 8/2018
Výhled rozpočtu 2019-2021
Rozpočet 2019
Majetkové záležitosti
Finanční odměna členovi zastupitelstva
Různé

Účast:

7 členů zastupitelstva dle prezenční listiny – Viktor Marek, Ing. Libor Kneifel,
Bc. Jakub Kubját, Ing. Petr Bednář, Mgr. Stanislava Illnerová, Bc. Roman
Bradáč, Petr Biegel
Omluveni:
Dušan Frýba, Bc. Aleš Vlček
Zapisovatel:
Jitka Palachová
Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Bednář
Úprava usnesení:
Petr Biegel, Bc. Jakub Kubját
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
1. Rozpočtové opatření č. 8/2018
Starosta přivítal přítomné a předal slovo účetní. Zastupitelstvu byly předloženy poslední změny
rozpočtu 2018 dle očekávané skutečnosti příjmů i potřeby výdajů – rozpočtové opatření č. 8. Celková
změna příjmů navýšení o 563 700 Kč (přijata dotace na parkourové hřiště aj. změny), celková změna
výdajů snížení o 7 536 234 Kč, tj. změna financování ve výši 8 099 934 Kč snížení, celkové
financování od počátku roku 2018 se tím snížilo na 3 069 294 Kč. Po zaúčtování všech dokladů
k 31.12.2018 budou nutné konečné změny k závěrečnému zpřesnění plnění rozpočtu, které bývají
provedeny v delegované kompetenci starosty. Připomínky nebyly, bylo hlasováno.
Usn. č. 1
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2018 a pověřuje starostu obce
provedením konečných úprav rozpočtu 2018 po celkovém zaúčtování roku 2018.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
2. Střednědobý výhled rozpočtu
Je nutné schválit úpravu střednědobého výhledu rozpočtu na min. období 2019-2021 z důvodu
uzavření úvěrové smlouvy a upřesnění výdajů. Starosta předložil ke schválení návrh střednědobého
výhledu rozpočtu na období 2019-2021. Výhled vychází z plánovaných akcí na následující roky,
z předpokládaných příjmů a z odhadu běžných provozních výdajů. Návrh výhledu byl zveřejněn od
3.12.2018 do 19.12.2018. Přijato usnesení:
Usnesení č. 2.
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021 v předloženém znění.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
3. Schválení rozpočtu na rok 2019
Byl předložen návrh rozpočtu na rok 2019, který vychází z rozpočtového výhledu s upřesněním
podle předpokládaných příjmů a plánovaných výdajů pro rok 2019. Rozpočet je navržen jako
schodkový s příjmy ve výši 28.610.000 Kč, financování z přebytků hospodaření z předešlých let
ve výši 1.274.000 Kč, tj. celkové zdroje 29.884.000 Kč a celkovými výdaji ve výši 29.884.000 Kč.
Závazným ukazatelem rozpočtu je odvětvové třídění – paragrafy. Zároveň bude zastupitelstvem
delegována pravomoc starosty k provedení rozpočtových změn do výše 100 000 Kč mezi
jednotlivými paragrafy v případě nutných změn rozpočtu. Obdobně bylo i v minulých letech. Návrh
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rozpočtu 2019 byl zveřejněn od 3.12.2018 do 19.12.2018. Byly zodpovězeny dotazy k některým
částem rozpočtu a následně bylo hlasováno.
Usn. č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2019 jako schodkový s celkovými příjmy
28.610.000 Kč, financování z přebytků hospodaření z předešlých let ve výši 1.274.000 Kč, tj.
celkové zdroje 29.884.000 Kč a celkovými výdaji ve výši 29.884.000 Kč. Závazným ukazatelem
rozpočtu je odvětvové třídění - paragrafy s rozpisem dle tabulky Návrh rozpočtu obce Velké
Svatoňovice na rok 2019, který byl zveřejněn ve dnech 3.12.2018-19.12.2018.
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření v částce 100 000 Kč u jednotlivých závazných ukazatelů pokud změna nevyvolá zvýšení
financování obce a v částkách vyšších v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu
nouze, k odvrácení možných škod, výdaj v případě včasného neuhrazení vázaný výraznou
penalizací
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter (např. vyúčtování
spotřeby energií).
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o provedeném rozpočtovém opatření v kompetenci
starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva včetně odůvodnění opatření.
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Majetkové záležitosti
a) Vyřazení majetku
Účetní obce informovala o zahájení inventarizace majetku a závazků za rok 2018, o termínech jejího
dokončení a zároveň byli členové zastupitelstva i přítomní občané informováni o vyřazeném
drobném hmotném majetku, které bylo provedeno před zahájením fyzických inventur za rok 2018
(tj. před 10.12.2018, vyřazeno bylo 7.12.2018). Jedná se o majetek v celkové výši 29.692 Kč a
drobného majetku v hodnotě do 3 000 Kč, který není evidován v účetnictví v celkové hodnotě
2.240 Kč. V průběhu roku byly vyřazeny 2 plynové kotle v bytech, zastupitelstvo o tom hlasovalo
v únoru 2018 a kopírka Minolta, jejíž vyřazení bylo odsouhlaseno v zastupitelstvu obce v prosinci
2017. Jiný majetek vyšší hodnoty se nevyřazoval.
b) Příspěvky neziskovým organizacím a spolkům
Starosta předložil ke schválení žádosti o veřejnou finanční podporu na rok 2019 dle podaných
žádostí od TJ Sokol Markoušovice, TJ Sokol Velké Svatoňovice, DSH Velké Svatoňovice, SDH
Markoušovice a ČZS Velké Svatoňovice. TJ Sokol Velké Svatoňovice žádal ještě o podporu na rok
2018, vzhledem k tomu, že pro tento rok dotaci neobdržel. Připomínky nebyly, bylo přistoupeno
k hlasování více usnesení.
Usn. č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o individuální dotaci na rok 2019 z rozpočtu obce ve výši
30.000 Kč pro TJ Sokol Markoušovice IČ: 60152508 na účel dle podané žádosti a pověřuje
starostu uzavřením Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usn. č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o individuální dotaci na rok 2018 z rozpočtu obce ve výši
30.000 Kč pro TJ Sokol Velké Svatoňovice IČ: 47465255 na účel dle podané žádosti a pověřuje
starostu uzavřením Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Usn. č. 6
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o individuální dotaci na rok 2019 z rozpočtu obce ve výši
123.000 Kč pro TJ Sokol Velké Svatoňovice IČ: 47465255 na účel dle podané žádosti a pověřuje
starostu uzavřením Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usn. č. 7
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o individuální dotaci na rok 2019 ve výši 40.000 Kč pro Sbor
dobrovolných hasičů Velké Svatoňovice, IČ: 65197569 na účel dle podané žádosti a pověřuje
starostu uzavřením Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usn. č. 8
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o individuální dotaci na rok 2019 ve výši 30.000 Kč pro Sbor
dobrovolných hasičů Markoušovice, IČ: 65194977 na účel dle podané žádosti a pověřuje
starostu uzavřením Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usn. č. 9
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o individuální dotaci na rok 2019 z rozpočtu obce ve výši
5.000 Kč pro Český zahrádkářský svaz, ZO Velké Svatoňovice, IČ 70969981 na účel dle podané
žádosti a pověřuje starostu uzavřením Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
c) Svazek obcí Jestřebích hor
Ke schválení byl předložen příspěvek do SOJH na rok 2018 ve výši 40 Kč na obyvatele obce dle
usnesení z jednání SOJH. Starosta informoval o akcích a podpoře SOJH, o přínosu pro obec. Např.
připravované rozmístění dobíjení elektro kol, mobilní informační aplikace pro všechny obce svazku
stejná, jako má město Trutnov a propojená mezi všemi zúčastněnými obcemi a městy. Po krátké
diskuzi k připravovaným akcím bylo přistoupeno k hlasování.
Usn. č. 10
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek do SOJH Jestřebí Hory pro rok 2018 ve výši 40 Kč na
obyvatele.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
d) Pozemky
Starosta předložil návrh k odkupu parcely k rozšíření místní komunikace. Na prezentaci bylo
zobrazena s dotčeným pozemkem. Bylo přistoupeno k hlasování.
Usn. č. 11
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odkupu pozemkové parcely p.č. 1017/8
Svatoňovice a pověřuje starostu jednáním v této věci.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

v k.ú. Velké

Starosta předložil ke schválení bezúplatnou směnu pozemků k cestě po Bremstu s Lesy ČR - jde
o narovnání vlastnických práv podle skutečného stavu cesty. Bylo hlasováno.
Usn. č. 12
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků dle § 16 odst. 8, zákona č. 77/1997
Sb., o státním podniku, a to p.č. 544/25 v k.ú. Starý Sedloňov a p.č. 873/3 v k.ú. Velké Svatoňovice,
a dále pozemky p.č. 914/6 díl b o výměře 85 m2, oddělený GP č. 819- 72/2017 z p.č.914/1, p.č.
914/6 díl c o výměře 132 m2, oddělený GP č. 819-72/2017 z p.č. 914/2, oba v k.ú. Velké
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Svatoňovice, které jsou sceleny do pozemku p.č. 914/6 a jsou ve vlastnictví Lesy České republiky,
s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 500 08, LS Dvůr Králové nad
Labem, 28. října 787, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, na Obec Velké Svatoňovice, a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Firma ČEZ Distribuce, a.s. požádala o smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemena
k pozemkům, kde plánuje vedení sítí v zemi místo sloupů nízkého napětí. Jedná se o připojení
z trafostanice nad Umlaufem - v prezentaci na zastupitelstvu byla zobrazena mapa s plánovaným
vedením po dotčených pozemcích. Bylo hlasováno.
Usn. č. 13
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2006335/VB/02 s firmou ČEZ Distribuce, a.s.. z důvodu
rekonstrukce dožilého nadzemního vedení nn., a to na pozemcích ve vlastnictví obce Velké
Svatoňovice č.p. 1814, 2177, 169, 1758/2, 1762/3, 1018/4, 1018/5, 1762/7, 1808/1, 1927/1, 2006/1,
vše v k.ú. Velké Svatoňovice a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
5. Finanční odměna členovi zastupitelstva
Starosta předložil návrh k poskytnutí finanční odměny místostarostovi Liboru Kneifelovi za
zpracování a vyřízení dotací pro obec Velké Svatoňovice do rozpočtu roku 2018 – zejména dotace
na odpočinková místa v obci, dotace na parkourové hřiště a na hřiště pro rozvoj tělesné kondice dětí
ZŠ. Na tyto uvedené akce je vydáno rozhodnutí o přidělení dotace v požadované výši.
Další návrh byl předložen na zvýšení odměny členky zastupitelstva paní Stanislavy Illnerové –
předsedkyně kulturního výboru z původních 500 Kč měsíčně na 1.000 měsíčně. Tento výbor pracuje
aktivně celoročně a činnost v něm je náročnější, než v ostatních výborech zastupitelstva. Připomínky
nebyly, bylo přistoupeno k hlasování.
Usn. č. 14
Zastupitelstvo obce schvaluje jednorázovou finanční odměnu místostarostovi Liboru Kneifelovi ve
výši 25.000 Kč za zpracování a vyřízení žádostí o dotace do rozpočtu obce v roce 2018.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usn. č. 15
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu
za výkon funkce předsedy kulturního výboru ve výši 1.000 Kč měsíčně s účinností od 1.1.2019.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1
6. Různé
V závěrečné diskuzi byly předneseny náměty občanů, na které starosta a členové zastupitelstva
odpovídali. Jedním z podnětů bylo vytvoření prostoru pro setkávání seniorů – klubovna nebo jiný
prostor. Plánované další využití v odpoledních hodinách bude v tvořivé dílně ZŠ, která se má
realizovat v příštím roce, ale ještě bude konzultováno s ředitelkou školy a na dalších
zastupitelstvech upřesněno případně navrženy jiné možnosti pro místní seniory. Byla diskutována
také teplota v tělocvičně TJ Sokol Velké Svatoňovice, kam chodí cvičit v rámci výuky i děti ze ZŠ.
I když již v této tělocvičně proběhla některá opatření proti chladu v prostorách na cvičení (zateplení
stropu, výměna oken), jsou údajně od rodičů dětí informace, že je zde stále zima. Přítomný
zástupce za TJ Sokol Velké Svatoňovice o stížnostech na teplotu informace neměl, ale bylo
dohodnuto, že to prověří u ředitelky školy. Pan Kočí navrhl zúčastnit se národní sbírky na opravu
vzácných varhan v katedrále sv. Víta v Praze, např. jen symbolickou 1 Kč na obyvatele, jak to již
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učinily některé obce a města. Podrobnosti k této sbírce jsou na Internetu. Varhany si vyžádají
investici 80 milionů korun a měly by se poprvé rozeznít v říjnu 2019. Měly by ve 21. století
symbolicky dokončit dostavbu pražské katedrály. Pokud bude sbírka ještě probíhat, může být
o návrhu jednáno na příštím zastupitelstvu po zjištění podrobností k této akci.
Starosta poděkoval přítomným a popřál jim pěkné vánoční svátky.

Zapsala: Jitka Palachová, v.r.
Ověřili:

Ing. Petr Bednář, v.r., Ing. Libor Kneifel v.r.

otisk úředního razítka

Viktor Marek, starosta, v.r.
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