ZÁPIS
z 7. zasedání zastupitelstva obce
ze dne 25.září 2019 konaném na OÚ Velké Svatoňovice od 18.00 hodin
Účast:

9 členů – Viktor Marek, Bc. Jakub Kubját, Mgr. Stanislava Illnerová, Bc. Aleš
Vlček, Bc. Roman Bradáč, Ing. Libor Kneifel, Petr Biegel, Dušan Frýba, Věra
Šrejberová

Omluveni:

0

Zahájení zasedání zastupitelstva
Starosta obce jako předsedající v úvodu zahájení zasedání zastupitelstva informoval o rezignaci
Ing. Petra Bednáře na členství v zastupitelstvu obce Velké Svatoňovice dnem přijetí rezignace, tj.
16.09.2019, a to z důvodu změny trvalého pobytu. Ukončením trvalého pobytu v obci přestal být
volitelným členem zastupitelstva v obci Velké Svatoňovice a svou rezignací na členství uvolnil
mandát, na který dle § 56 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí nastupuje 1. náhradník
ze Strany nezávislých kandidátů Velké Svatoňovice, kterým je paní Věra Šrejberová. Starosta
v souladu s § 69 zákona o obcích přečetl slib zastupitele ve znění:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svou funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce Velké Svatoňovice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“
Paní Věra Šrejberová pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu slib složila.
Starosta poté přistoupil k hlasování o programu a určení ověřovatelů zápisu, kontroly usnesení a
zapisovatele.
Program:
1/ Změna ve složení kulturního výboru z důvodu rezignace Ing. P. Bednáře
2/ Rozpočtové opatření č. 4/2019
3/ Personální záležitosti
4/ Majetkové záležitosti
5/ Různé
Zapisovatel:

Jitka Palachová

Ověřovatelé zápisu: Dušan Frýba, Petr Biegel
Úprava usnesení:

Ing. Libor Kneifel, Bc. Aleš Vlček

Schválení programu, zapisovatele a ověřovatelů:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

1. Změna ve složení kulturního výboru z důvodu rezignace Ing. P. Bednáře
Zastupitelstvo bylo seznámeno s rezignací Ing. Petra Bednáře také na funkci člena kulturního
výboru z důvodu jeho trvalého přestěhování do Prahy. Bylo dojednáno, že počet členů KV zatím
nebude doplňován - zbývá 6 členů. Bylo přijato usnesení na vědomí, o kterém nebylo hlasováno.
Usn. č. 1
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci Ing. Petra Bednáře na funkci člena kulturního
výboru s účinností od 16.9.2019.
1/3

2. Rozpočtové opatření č. 4/2019
Zastupitelstvu bylo předloženo ke schválení rozpočtové opatření č. 4 dle skutečného naplnění
příjmů a potřeby čerpání výdajů. Navýšení příjmů je o 118 000 Kč a celkové snížení výdajů je
o 310 000 Kč, celkem tedy úspora 428 000 Kč. Celkové financování od počátku roku je sníženo
na 846 000 Kč, stav na účtu obce je k 24.9.2019: 11 415 222 Kč. Změny ve výdajích se týkají
zejména oprav komunikací a oprav budov, snížení je o některé letos nerealizované akce – např.
plánované hřiště Markoušovice, oprava ČS pitné vody, některé chodníky, přeplatek za podzemní
vodu a zrušení záloh na podzemní vodu pro rok 2019. V příjmech je navýšení za pronájem
K Klubu a upřesnění dotace z ÚP ČR na zaměstnance v rámci VPP. Účetní obce blíže vysvětlila
rozpočtové opatření. Zároveň bylo zastupitelstvo informováno o rozpočtovém opatření č. 3/2019,
které vydal starosta ve své kompetenci dne 22.07.2019 a týkalo se zejména průtokové dotace
pro ZŠ a MŠ a výdajů na opravu KK, které nemělo vliv na celkové financování rozpočtu (změny
v příjmech i výdajích stejné). Připomínky nebyly, bylo přistoupeno k hlasování.
Usn. č. 2
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 v předloženém znění.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
3. Personální záležitosti – zřízení pracovní pozice
Starosta předložil zastupitelstvu návrh na vytvoření nové pracovní pozice údržbář veřejných
prostranství a zeleně. Jde o potřebu stálého zaměstnance místo dosavadního používání
pracovníků z úřadu práce na veřejně prospěšné práce vzhledem k tomu, že v současné době
uchazeči o zaměstnání vhodní pro kvalitní práci pro obec nejsou - poslední měsíce se jich vystřídalo
více a s některými byl pracovní poměr ukončen ve zkušební době. Celkové roční náklady na tyto
zaměstnance pro obec činily cca 70 000 Kč jako doplatek k dotaci z ÚP, nyní je odhadován celkový
náklad zaměstnavatele cca 300 000 Kč, tj. roční náklad se obci zvýší o cca 230 000 Kč. Vzhledem
k celkovým průměrným daňovým a vlastním příjmům obce bez dotací ve výši cca 21 000 000 Kč,
je to zanedbatelná částka. Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou s využitím maximálních
zákonných možností z důvodu možných změn v nabídce pracovních sil z úřadu práce
v následujících letech.
K této problematice vznikla diskuze z řad zastupitelů, informace byly doplněny a nakonec bylo
přistoupeno k hlasování.
Usn. č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje vytvoření pracovní pozice údržbář veřejných prostranství a zeleně.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
4. Majetkové záležitosti
Starosta informoval o přípravách na realizaci zpevněného pásu pro chodce v horní části obce (směr
k Umlaufům) – jedná se s majiteli pozemků o právu stavby a následném odkoupení části pozemků.
Nyní je předkládána smlouva o právu provést stavbu na pozemku manželů Dlhých, kteří souhlasí
s výstavbou pásu pro chodce. Současně s výstavbou zpevněného pásu se bude stavět i nové
veřejné osvětlení v souvislosti s plánovaným přeložením elektrické energie do země (věcná
břemena pro firmu ČEZ Distribuce schvalována na minulých zasedáních zastupitelstva).
Připomínky nebyly, bylo hlasováno.
Usn. č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání kupní smlouvy o právu provést stavbu na pozemkové
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parcele č. 1762/22 ve společném jmění manželů Dlhých v předloženém znění a pověřuje starostu
obce podepsáním této smlouvy.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Další majetkové záležitosti k projednání v zastupitelstvu obce v tomto období nebyly.
5. Různé
Po projednání schváleného programu zasedání starosta předal slovo přítomným občanům a
zastupitelům.
První přednesený požadavek od přítomných 4 občanů byl na větší a výraznější plakát i informování
prostřednictvím rozhlasu na konání zasedání zastupitelstva, což by mohlo mít vliv na větší účast
občanů, připojil se i zastupitel Bc. R. Bradáč. Pozvánka na konání zasedání zastupitelstva obce se
na vývěsky od působení paní starostky Seidelové vyhotovuje ve formátu A4 na bílém papíře
s velkým nadpisem Zasedání zastupitelstva obce s později přidaným výrazným znakem obce, čímž
se odlišuje od barevných plakátu na vývěskách. Pozvánka je zveřejňována dle zákona o obcích
vždy minimálně 7 dní před konáním zastupitelstva na úřední desku jak pevnou, tak elektronickou
na webové stránky obce. Samozřejmě není problém vytisknout větší formát pozvánky i znovu
zavést hlášení o konání zastupitelstva do rozhlasu, přesto není zaručena větší účast občanů na
zasedání, která je dlouhodobě spíše nízká, a to za působnosti všech starostů obce (pouze na
ustavujícím zasedání zastupitelstva jednou za 4 roky je zájem občanů výrazně vyšší a tomu
odpovídá i zvýšená účast). Na příští zasedání bude vyhověno požadavku a bude vyhotovena větší
a výraznější pozvánka i hlášení do rozhlasu.
Ke konání zastupitelstva měl připomínku zastupitel P. Biegel, který požadoval dřívější informování
o konání zastupitelstva – min. 14 dní a případně i komunikaci jiným způsobem než e-mailem (přes
aplikaci do telefonu). Po diskuzi k tomuto tématu se zastupitelé se starostou dohodli na konání
pravidelných pracovních schůzek, kde by předem projednali a seznámili se s možnými body jednání
do následujících veřejných zasedání zastupitelstva.
Další připomínka byla k veřejnému osvětlení – v části Starý Sedloňov údajně svítí osvětlení celou
noc. Místostarosta Ing. Kneifel zařídí kontrolu nastavení osvětlení tohoto okruhu.
K připravované výstavbě hřiště v Markoušovicích, na kterou se pokouší obec získat dotaci, mají
zájem místní sportovci z různých oblastí přidat svá vyjádření a připomínky ke konečné podobě
hřiště, aby vyhovovalo jejich potřebám. Jednání s nimi budou probíhat – je to domluveno s Ing.
Štěpánem za TJ Sokol Markoušovice.
Další dotazy a připomínky nebyly, jednání bylo ukončeno v 19.20 hodin.
Zapsala:

Jitka Palachová, v.r.

Ověřili:

Dušan Frýba, v.r.
Petr Biegel, v.r.

L.S.

Viktor Marek, starosta, v.r.
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