ZÁPIS
z 11. zasedání zastupitelstva obce
ze dne 08.07.2020 s tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.

Rozpočtové opatření č. 5/2020
Řád veřejného pohřebiště
Zřízení věcného břemene
Majetkové záležitosti
Různé

Účast:

6 členů – Viktor Marek, Ing. Libor Kneifel, Bc. Jakub Kubját, Mgr. Stanislava
Illnerová, Věra Šrejberová, Bc. Roman Bradáč (od bodu č. 4)

Omluveni:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:
Úprava usnesení:

Petr Biegel, Bc. Aleš Vlček, Dušan Frýba
Jana Šrámková
Věra Šrejberová, Mgr. Stanislava Illnerová
Ing. Libor Kneifel, Bc. Jakub Kubját

Schválení programu:
Pro: 5
Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Rozpočtové opatření č. 5/2020
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva a předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 5/2020.
Přesun prostředků je v rámci schváleného rozpočtu bez vlivu na celkové financování. Změna je
nutná na opravu kanalizace na Valech – 400 000 Kč. Dochází ke snížení výdajů u pitné vody, kde
byla původně plánovaná koupě čerpadla na ČS, která zatím nebude realizována. Druhou změnou
byl průtokový transfer pro ZŠ a MŠ Velké Svatoňovice v části příjmů i výdajů 30 000 Kč. Podrobně
viz rozpočtové opatření č.5/2020.
Usnesení č. 1

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020 v předloženém znění.

Hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Řád veřejného pohřebiště
Dále starosta informoval o nutnosti vytvoření řádu veřejného pohřebiště, a to z důvodu novely
zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce schvaluje řád veřejného pohřebiště Velké Svatoňovice.
Hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0
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3. Zřízení věcného břemene
Byl předložen návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene o dohoda
o umístění stavby IE-12-2007741/SOSB/31 Markoušovice Sedmidomí pro ČEZ Distribuce, a.s.
Jedná se o přemístění kabeláže el. vedení do země a zároveň o rekonstrukci veřejného osvětlení.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007741/SOSB/31 Markoušovice Sedmidomí v předloženém
znění pro ČEZ Distribuce, a. s. a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy.
Hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Majetkové záležitosti
a) Dále starosta přednesl záměr uzavřít smlouvu s manžely
na odkup nově vzniklé
pozemkové parcely p. č. 1762/34 o výměře 22 m2 za cenu 50 Kč/m2 , celková cena 1.100,- Kč.
Jedná se o chodník na pravé straně komunikace směrem k autobusové zastávce Pod kopečkem.
Před hlasováním se dostavil zastupitel pan Bc. Roman Bradáč.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy s manžely
v předloženém znění na
odkup nově vzniklé pozemkové parcely p. č. 1762/34 o výměře 22 m2, oddělené dle geometrického
plánu 914-233/2020 v katastrálním území Velké Svatoňovice, cena 50 Kč/m2, celková cena 1.100,Kč a pověřuje starostu podepsáním této smlouvy.
Hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

b) V dalším bodě starosta informoval o nutnosti uzavřít smlouvy o smlouvách budoucích s majiteli
dotčených pozemků při výstavbě Pěší komunikace – Velké Svatoňovice – III/3013.
Usnesení č.5
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí s majiteli dotčených pozemků
při výstavbě Pěší komunikace – Velké Svatoňovice - III/3013 v předloženém znění a pověřuje
starostu podpisem těchto smluv.
Hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0
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5. Různé
a) Ke schválení byl předložen dodatek veřejnosprávní smlouvy o zajišťování výkonu úkolů MP
Trutnov. Dodatek bylo nutné uzavřít z důvodu navýšení úhrady za služby o 2,8 % (inflace).
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku veřejnosprávní smlouvy o zajišťování výkonu
úkolů dle ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů
v předloženém znění a pověřuje starostu podepsáním tohoto dodatku.
Hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

b) Starosta seznámil se závěrečným účtem hospodaření Svazku obcí Jestřebí hory za rok 2019,
který byl schválen výborem SOJH dne 16.06.2020 usnesením č. 2.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření svazku SOJH za rok 2019.
c) Dotazy a připomínky občanů
Pan Tomáš Prouza se přihlásil o slovo a poděkoval za zřízení nové autobusové zastávky a Valech
a zároveň navrhl, aby byl do této zastávky přidán odpadkový koš a přislíbil, že se postará o jeho
vynášení. Starosta odpověděl, že děkuje a odpadkový koš na zastávku dodá. Další dotaz pana
Prouzy se týkal termínu dokončení kanalizace na Valech. Starosta odpověděl, že v plánu je toto
stihnout ještě v letošním roce. Dále vyslovila prosbu paní Mačí ohledně vyčištění stružky u křížku a
vybudování kanálku na odvod dešťové vody na cestě od křížku k lesu ve Velkých Svatoňovicích.
Starosta ujistil paní Mačí, že se o tuto záležitost postará.
Další dotazy nebyly, zasedání bylo ukončeno.

Zapsala: Jana Šrámková, v.r.
Ověřovatelé zápisu:

Věra Šrejberová, v.r.
Mgr. Stanislava Illnerová, v.r.

otisk úředního razítka

Viktor Marek, starosta, v.r.
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