ZÁPIS
z 14. zasedání zastupitelstva obce
ze dne 16.12.2020 s tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rozpočtové opatření č. 10/2020, 11/2020, 12/2020
Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2022-2023
Rozpočet obce 2021
Provozní příspěvek pro ZŠ a MŠ
Finanční příspěvek SOJH
Smlouva o provozování svozu odpadu
Majetkové záležitosti
Různé

Účast:

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

Omluveni:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:
Úprava usnesení:

Dušan Frýba
Jana Šrámková
Věra Šrejberová, Mgr. Stanislava Illnerová
Bc. Jakub Kubját, Bc. Roman Bradáč

Schválení programu:
Pro: 8
Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Rozpočtové opatření č. 10/2020, 11/2020, 12/2020
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva a seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 10/2020,
které vydal 30.10.2020 – RO řeší navýšení příjmů, konkrétně daně z hazardních her a příjmy
z poskytování služeb a výrobků v oblasti lesního hospodářství, odvodu odpadních vod a správy.
Dále informoval o rozpočtovém opatření č. 11/2020, které vydal 30.11.2020 – RO řeší zvýšení
příjmů ze správních poplatků, daně z hazardních her, příjmy z vodného a výdaje na práce v lese a
odměny členům volební komise. Posledním opatřením bylo rozpočtové opatření č. 12/2020, které
řeší přijetí dotace MŽP, zvýšení příjmů z vodného a z prodeje známek na popelnice. Ve výdajích se
navyšují mzdové výdaje členů zastupitelstva a výdaje na výkon MP Trutnov. Připomínky nebyly,
bylo hlasováno.

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2020 a 11/2020 v kompetenci
starosty a schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2020 a pověřuje starostu obce provedením
konečných úprav rozpočtu 2020 po celkovém zaúčtování roku 2020.
Hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

1/4

2. Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2022-2023
Starosta předložil ke schválení návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022-2023. Výhled
vychází z plánovaných akcí na následující roky, z předpokládaných příjmů a z odhadu běžných
provozních výdajů. Návrh výhledu byl zveřejněn od 26.11.2020 do 14.12.2020. Přijato usnesení:
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce schvaluje středně dobý výhled rozpočtu obce na rok 2022-2023
v předloženém znění.
Hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Rozpočet obce 2021
Byl přednesen návrh rozpočtu na rok 2021, který vychází z rozpočtového výhledu s upřesněním
podle předpokládaných příjmů a plánovaných výdajů pro rok 2020. Rozpočet je navržen jako
schodkový s celkovými příjmy 26.710.500,- Kč, financování z přebytků hospodaření z předešlých let
ve výši 3.464.500,- Kč, tj. celkové zdroje 30.175.000,- Kč a celkovými výdaji ve výši 30.175.000,Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu je odvětvové třídění – paragrafy s rozpisem dle tabulky Návrh
rozpočtu obce Velké Svatoňovice na rok 2021, který byl zveřejněn ve dnech 26.11.2020 –
14.12.2020. Připomínky nebyly, bylo hlasováno.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2021 jako schodkový s celkovými příjmy
26.710.500,- Kč, financování z přebytků hospodaření z předešlých let ve výši 3.464.500,- Kč, tj.
celkové zdroje 30.175.000,- Kč a celkovými výdaji ve výši 30.175.000,- Kč. Závazným ukazatelem
rozpočtu je odvětvové třídění - paragrafy s rozpisem dle tabulky Návrh rozpočtu obce Velké
Svatoňovice na rok 2021, který byl zveřejněn ve dnech 26.11.2020 - 14.12.2020.
Hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Provozní příspěvek pro ZŠ a MŠ
Dále starosta seznámil přítomné s návrhem provozního příspěvku pro ZŠ a MŠ Velké Svatoňovice
pro rok 2021. Požadavek byl ve výši 1.753.000,- Kč. Tato částka byla pokrácena o 150.000,- Kč
(investice), které budou z části hrazeny z rezervního fondu a na zbývající část bude podána
konkrétní žádost. Byl navržen provozní příspěvek ve výši 1.603.000,- Kč, z čehož 280.000,- Kč je
účelově určeno na energie (plyn, elektřina, voda ) spojené s provozem. Připomínky nebyly, bylo
přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje provozní příspěvek pro MŠ a ZŠ Velké Svatoňovice v celkové výši
1.603.000,- Kč z čehož 280.000,- Kč je účelově vázáno na energie (plyn, elektřina, voda ) spojené
s provozem.
Hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0
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5. Finanční příspěvek SOJH
Starosta předložil ke schválení příspěvek do SOJH na rok 2021 ve výši 40 Kč na obyvatele obce.
Obec má k 01.12.2020 1272 obyvatel tj. příspěvek bude činit 50.880,- Kč.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek do SOJH Jestřebí hory pro rok 2021 ve výši 40 Kč na
obyvatele.
Hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Smlouva o provozování svozu odpadu
Starosta předložil návrh Mandátní smlouvy o provozování svozu odpadu s firmou Transport Trutnov
s.r.o. pro rok 2021. Námitky nebyly, bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce schvaluje Mandátní smlouvu o provozování svozu odpadu s firmou
TRANSPORT Trutnov s.r.o. dle předloženého návrhu pro rok 2021 a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. Majetkové záležitosti - Odkup pozemkových parcel
Starosta přednesl záměr odkoupit pozemkové parcely zapsané na listu vlastnictví LV č. 431 v K.Ú.
Starý Sedloňov. Jedná se o parcelní čísla 453/1, 454/1, 455/1, 456/1, 457/1, 458/1, 450/1, 458/3,
459, 460/1, 461/1 za celkovou cenu 250.000,- Kč v majetku ZD Velké Svatoňovice. Pozemky jsou
v centru obce a jsou určeny k budoucímu rozvoji infrastruktury obce.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemkových parcel zapsaných na listu vlastnictví LV č. 431
v K.Ú. Starý Sedloňov. Jedná se o parcelní čísla 453/1, 454/1, 455/1, 456/1, 457/1, 458/1, 450/1,
458/3, 459, 460/1, 461/1 za celkovou cenu 250.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy a odkupem těchto pozemků.
Hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0
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8. Různé
Plán obnovy vodovodu a kanalizace
Starosta předložil plán obnovy vodovodu a kanalizace na rok 2021-2030. Je to nová zákonná
povinnost provozovatelů vodovodů a kanalizací. Každý rok se musí podle předloženého návrhu
převést 180000Kč na obnovu kanalizace a 180000Kč na obnovu vodovodu na nově zřízený podúčet.
Tyto prostředky lze pak využít pouze na obnovu vodovodů a kanalizací.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce schvaluje plán obnovy vodovodu a kanalizace na rok 2021-2030
v předloženém znění.
Hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vytvoření podúčtu 35-1303682349/0800 u České spořitelny
na financování obnovy vodovodu a kanalizace a souhlasí s převodem 360.000,- Kč na tento podúčet
Hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Odprodej vyřazené hasičské Avie
Starosta informoval zastupitelstvo o zařazení nově pořízené hasičské Avie do výjezdu a o vyřazení
staré Avie ze služby a navrhl její prodej.
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej vyřazené hasičské Avie na náhradní díly, RZ TU 78-48, za
cenu 15.000,- Kč a pověřuje starostu prodejem a podpisem smlouvy o prodeji.
Hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zapsala: Jana Šrámková, v.r.
Ověřovatelé zápisu: Věra Šrejberová, v.r.
Mgr. Stanislava Illnerová, v.r.
Viktor Marek, starosta, v.r.
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