ZÁPIS
z 10. zasedání zastupitelstva obce
ze dne 27. května 2020 konaném na OÚ Velké Svatoňovice 68 s tímto programem:

1. Schvalování účetní závěrky obce a Závěrečného účtu obce Velké Svatoňovice
za rok 2019
2. Schvalování účetní závěrky ZŠ a MŠ Velké Svatoňovice a výsledku
hospodaření za rok 2019
3. Rozpočtové opatření 4/2020 a seznámení s opatřením 2-3/2020
4. Zřízení věcných břemen
5. Souhlas pro zařazení obce do území působnosti MAS na období 2021 – 2027
6. Obecně závazné vyhlášky obce (č. 1/2020 a zrušení č. 3/2017)
7. Ceny vodného a stočného 2020
8. Majetkové záležitosti
9. Různé
Účast:

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

Omluveni:

---

Zapisovatel:

Jitka Palachová

Ověřovatelé zápisu:

Bc. R. Bradáč, Ing. L. Kneifel

Úprava usnesení:

Bc. J. Kubját, Bc. A. Vlček

Schválení programu:
Pro: 9
Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Schválení účetní závěrky a závěrečný účet obce za rok 2019
a) Účetní závěrka 2019 obce Velké Svatoňovice
Ke schválení byla předložena účetní závěrka obce sestavená k 31.12.2019, a to účetní výkazy
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha. Výkazy jsou zkontrolovány KÚ KHK i ročním auditem obce
za rok 2019 a nebyly shledány žádné chyby a nedostatky, účetnictví je úplné a průkazné. Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Svatoňovice za rok 2019 je k dispozici na OÚ a
její plné znění je zveřejněno na webu obce – elektronická úřední deska, Informace pro občany a
Rozpočet jako jedna z příloh Závěrečného účtu obce. Zároveň byla předložena Souhrnná zpráva
o průběhu a výsledku inventarizace provedené k 31.12.2019, která je také zveřejněna pod stejným
odkazem. Inventarizační komise doporučili vyřadit poškozený, nepotřebný a zastaralý majetek
v celkové hodnotě 15 160 Kč majetku třídy 028 - DHM (3.000-40.000 Kč) – žebřík, bar z bývalé
herny, bicí souprava a za 26 935 Kč drobný majetek v hodnotě do 3.000 Kč, který není veden
v účetnictví, ale jen v evidenci majetku (převážně opotřebovaná výstroj hasičů, drobný majetek
v DPS a židle v ubytovně v Markoušovicích).
Usn. č. 1
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Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Velké Svatoňovice sestavenou ke dni
31.12.2019.
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
b)
Usn. č. 2
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek inventarizace ke dni 31.12.2019 a souhlasí
s předloženým návrhem na vyřazení majetku na účtu 028 v celkové výši 15 160 Kč a ostatního
drobného majetku do 3 000 Kč vedeného jen evidenčně v celkové výši 26 935 Kč.
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
c) Závěrečný účet obce 2019
Závěrečný účet obce je povinný dokument, který musí být projednán do 30.6. následujícího roku
dle §43 zákona o obcích. Jedná se o zpracování celkového hospodaření obce podle schváleného
rozpočtu po výsledku povinného auditu hospodaření s přehledem majetku, zúčtováním dotací,
výsledkem hospodaření vlastní příspěvkové organizace (PO) aj. Přílohou jsou všechny účetní
výkazy obce i zřizované PO, výkaz Fin 2 – 12 M o plnění rozpočtu, zpráva o výsledku auditu a
inventarizační zpráva. Závěrečný účet včetně příloh je zveřejněn na webu obce až do schválení
nového za následující rok.
Usn. č. 3
Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019,
uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2019
bez výhrad.
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
2. Účetní závěrka 2019 ZŠ a MŠ Velké Svatoňovice
Ke schválení byla předložena účetní závěrka PO - ZŠ a M Velké Svatoňovice ke dni 31.12.2019
- účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha. Výkazy jsou zkontrolovány KÚ KHK.
Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 25.997,50 Kč, který PO navrhuje převést do rezervního
fondu.
Usn. č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola, Velké Svatoňovice sestavenou ke dni 31.12.2019.
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usn. č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje zlepšený hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice a přidělení výsledu ve výši 25.997,50 Kč do rezervního
fondu, dle předloženého návrhu organizace.
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

3. Rozpočtová opatření
Starosta vydal 31.3.2020 rozpočtové opatření č. 2/2020 – navýšení rezervy na krizová řízení
z důvodu koronavirové epidemie – nákup roušek, ochranných pomůcek, dezinfekce apod. Přesun
prostředků byl z investice ostatních komunikací. Další rozpočtové opatření č. 3/2020 vydal starosta
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9.4.2020 z důvodu přijetí pojistného plnění za 2 škodní události – střecha v K Klubu a zeď
u tělocvičny v Markoušovicích. Jedná se o doplnění rozpočtu příjmů a navýšení výdajů o přijaté
prostředky. Ke schválení zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření č. 4/2020, které
nemá vliv na celkový rozpočet – jde o přesun v příjmech a výdajích mezi jednotlivými ODPA. Jedná
se o zaúčtování vlastní daně z příjmů za rok 2019 a navýšení prostředků na údržbu K Klubu a
tělocvičny Markoušovice.
Usn. č. 6
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2 a 3/2020 vydané starostou a
schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020 v předloženém znění.
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
4. Zřízení věcných břemen – služebnost
Starosta předložil ke schválení 3 smlouvy na zřízení věcných břemen služebnosti.
a) Přípojka k rodinnému domu na elektrickou energii – na části pozemku obce
b) Přípojka k novému rodinnému domu na elektrickou energii - na části pozemku obce
c) Ve středu obce kabely el. energie do země
a)
Usn. č. 7
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrských sítí a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007965/SIS/18, č. 14/512/2020
v předloženém znění pro ČEZ Distribuce, a. s. a pověřuje starostu obce podepsáním této
smlouvy.
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
b)
Usn. č. 8
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2020250/SoSB VB/07 v předloženém znění pro ČEZ
Distribuce, a. s. a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy.
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
c)
Usn. č. 9
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007609/1 v předloženém znění pro ČEZ Distribuce, a. s. a
pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy.
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
5. Souhlas pro zařazení obce do území působnosti MAS na období 2021 – 2027
Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory podporuje obce a spolky – pořádání akcí, podpora
při získání dotací , spolupráce se svazkem SOJH. Na nadcházející období 2021-2027 předložili ke
schválení novou smlouvu pro obce, které chtějí být v regionu působnosti této skupiny. Připomínky
nebyly, bylo hlasováno.
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Usn. č. 10
Zastupitelstvo obce schvaluje, že správní území obce je součástí regionu Místní akční skupiny
Království – Jestřebí hory, o. p. s. a územím působnosti Místní akční skupiny Království – Jestřebí
hory, o. p. s. na období 2021 – 2027.
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
6. Obecně závazné vyhlášky obce (č. 1/2020 a zrušení č. 3/2017)
Starosta předložil ke schválení zaktualizovanou vyhlášku o nočním klidu – jedná se o doplnění a
upřesnění akcí, pro které bude schválena výjimka z nočního klidu. Původní vyhláška o nočním klidu
se ruší. Text vyhlášky byl předběžně konzultován na MV, aby odpovídal požadavkům platné
legislativy a byl po schválení v zastupitelstvu MV potvrzen.
Usn. č. 11
Zastupitelstvo obce ruší Obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2017, o nočním klidu vydanou dne
14.6.2017.
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usn. č. 12
Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2020, o nočním klidu.
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
7. Stanovení ceny vodného a stočného
Od srpna 2020 bylo navrženo stanovení nové ceny pro vodné a stočné i pro předávanou vodu.
Ceny vycházejí z nákladů minulého roku. Cena vodného s DPH se téměř nemění – od května 2020
došlo ke snížení DPH z 15 na 10 %, proto celková cena s DPH oproti předchozímu roku je vyšší
pouze o 0,87 Kč/m3, cena za stálý plat zůstává stejná 210 Kč bez DPH a s DPH se snižuje o 10,50
Kč (231 místo 241,50). Stočné s DPH se navyšuje o 2,95 Kč, zůstává nadále dotováno – za rok
2019 vycházela skutečná cena bez zahrnutých odpisů majetku 48 Kč, tj. dotace na 1 m3 byla 15
Kč. Cena předávané vody je vyšší o 1,85 Kč vč. DPH, po kontrole z finančního úřadu na tvorbu
ceny v roce 2019 bylo nutné doplnit cenu o poměr roční ztráty vodného. Připomínky nebyly, bylo
hlasováno.
Usn. č. 13
Zastupitelstvo obce schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2020 s účinností od 1.8.2020 ve
výši: cena předávané vody 9,88 Kč/m3 bez DPH (10,87 s DPH 10 %), stálý plat 210 Kč bez DPH
(231 Kč vč. DPH), vodné 24,84 Kč/m3 bez DPH (27,32 s DPH) a stočné 33 Kč/m3 bez DPH (36,30
vč. DPH).
Hlasování:
Pro: 9
8.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Majetkové záležitosti
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a) Firma JOSI s.r.o. má zájem provozovat Internet v budově čp. 282 – zřízení vysílače, lepší pokrytí
a další alternativa k internet. připojení. Starosta informoval o záměru pronajmout nebytový prostor
v tomto domě za uvedeným účelem. Po zveřejnění záměru bude uzavřena nájemní smlouva.
Usn. č. 14
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem uzavření nájemní smlouvy o nájmu nebytových
prostor v č. p. 282 v předloženém znění s firmou JOSI, s. r. o. a pověřuje starostu obce
podepsáním této smlouvy.
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

b) Ke schválení byly předloženy zaktualizované zásady pro poskytování příspěvků na ČOV a ČS
– alternativa pro občany, kde nebude vedena kanalizace. Nově bude možné žádat i na výstavbu
čerpací stanice a na septik s filtrací, upřesněny jsou také pravidla nároku na příspěvek.
Připomínky nebyly, bylo hlasováno.
Usn č. 15
Zastupitelstvo obce schvaluje zásady pro poskytování příspěvků na ČOV a čerpacích stanic
v předloženém znění.
Hlasování: Pro:
9
Proti: 0
Zdržel se: 0
c) Starosta předložil ke schválení žádost o individuální dotací z Farní charity Dvůr Králové nad
Labem ve výši 2.000 Kč za péči o občany Velkých Svatoňovic.
Usn. č. 16
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o individuální dotaci na rok 2020 ve výši 2.000,- Kč pro
Farní charitu Dvůr Králové.
Hlasování: Pro:
9
Proti: 0
Zdržel se: 0

9. Různé
Starosta informoval zastupitele o připravovaném jednání s panem Králem o náhradě pozemků
3.600 m2, které jsou součástí obecních komunikací, a je třeba napravit stav dle zaměření geodetů.
Místo finanční kompenzace bude požadována náhrada za jiné pozemky, případně i část lesních
pozemků. Na dalších jednáních zastupitelstva bude předložen ke schválení návrh, který vzejde
z jednání s majitelem dotčených pozemků.
Jiná témata k projednání nebyla vznesena, zasedání bylo ukončeno.
Zapsala: Jitka Palachová, v.r.
Ověřili: Bc. Roman Bradáč, v.r.
Ing. Libor Kneifel, v.r.
otisk úředního razítka

Viktor Marek, starosta, v.r.
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