ZÁPIS
z 15. zasedání zastupitelstva obce
ze dne 10. března 2021 s tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rozpočtové opatření č. 02/2021
Obecně závazná vyhláška č. 01/2021
Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ a výsledek hospodaření za rok 2020
Zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a. s.
Finanční příspěvky
Majetkové záležitosti
Různé

Účast:

7 členů – Viktor Marek, Bc. Jakub Kubját, Mgr. Stanislava Illnerová, Tomáš
Prouza, Ing. Libor Kneifel, Petr Biegel, Věra Šrejberová

Omluveni:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:
Úprava usnesení:

2 - Bc. Aleš Vlček, Dušan Frýba
Bc. Iva Krouželová
Mgr. Stanislava Illnerová, Petr Biegel
Věra Šrejberová, Tomáš Prouza

Schválení programu:
Pro: 7
Proti: 0

Zdržel se: 0

Zahájení zasedání zastupitelstva
Starosta obce jako předsedající v úvodu zahájení zasedání zastupitelstva informoval o úmrtí pana
Bc. Romana Bradáče a tím o zániku jeho mandátu dnem jeho úmrtí. Zastupitelstvo minutou ticha
projevilo čest jeho památce. Na nově vzniklý mandát dle § 56 odst. 1 zákona o volbách do
zastupitelstev obcí nastupuje 1. náhradník ze Strany nezávislých kandidátů Velké Svatoňovice,
kterým je pan Tomáš Prouza. 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.“
Pan Tomáš Prouza pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu slib složil.
Starosta poté přistoupil k hlasování o programu a určení ověřovatelů zápisu, kontroly usnesení a
zapisovatele.
1. Rozpočtové opatření č. 02/2021
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2021, které vydal starosta ve své
kompetenci dne 26. 02. 2021, a které se týkalo přesunu mezi příjmy ze zrušených místních poplatků
na poplatek z pobytu ve výši 20. 000 Kč. Ve výdajích řeší vratku části dotace na volby 2020 ve výši
39 894,45 Kč, navýšení pojištění majetku obce ve výši 20. 000 Kč a výdaj na pečovatelskou službu
ve výši 389,50 Kč.
Zastupitelstvu bylo předloženo ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2021, které řeší proúčtování
daně z příjmů právnických osob 2020 za obec na příjmové i výdajové straně.
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Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2021 v kompetenci starosty a
schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021 v předloženém znění.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
2. Obecně závazná vyhláška č. 01/2021
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu, ze dne 11. 12. 2019, se ruší a
nahrazuje se Obecně závaznou vyhláškou č. 01/2021, která byla vyvěšena na úřední desce
11. 03. 2021.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce ruší obecně závaznou vyhlášku č. 02/2019, o místním poplatku z pobytu a
vydává na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: obecně závaznou vyhlášku č. 01/2021, o místním
poplatku z pobytu.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
3. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ a výsledek hospodaření za rok 2020
Ke schválení byla předložena účetní závěrka příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ Velké Svatoňovice
sestavené ke dni 31.12.2020. Výsledek hospodaření je zisk ve výši 202.443, 18, který PO navrhuje
převést do fondu odměn ve výši 40.000 Kč a do rezervního fondu ve výši 162.443,18 Kč. Dále bylo
schváleno čerpání částky 100.000 Kč z rezervního fondu na realizaci vybavení kanceláře MŠ.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola, Velké Svatoňovice sestavenou ke dni 31.12.2020.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje zlepšený hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice a přidělení částky ve výši 162.443.18 Kč do rezervního
fondu a 40.000 Kč do fondu odměn, dle předloženého návrhu organizace.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, Velké
Svatoňovice čerpání 100.000 Kč z rezervního fondu na realizaci vybavení kanceláře MŠ.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
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4. Zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a. s.
Starosta předložil návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IE-12-2007372/VB/45 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. na nové kabelové vedení
veřejné distribuční sítě el. energie, a to na pozemcích ve vlastnictví obce Velké Svatoňovice
v předloženém znění. Dále byly předneseny 2 návrhy na uzavření smluv o zřízení věcných břemen
služebnosti s firmou:
A) ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavby č.
IE-12-2006744/VB/08 na nové kabelové vedení veřejné distribuční sítě el. energie
v předloženém znění – obec povinná
B) ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-2020139/VB/01 v předloženém znění – obec povinná
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007372/VB/45 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. na nové
kabelové vedení veřejné distribuční sítě el. energie, a to na pozemcích ve vlastnictví obce Velké
Svatoňovice v předloženém znění a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Hlasování:
Pro: 7 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti pro
stavby č. IE-12-2006744/VB/08 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. na nové kabelové vedení veřejné
distribuční sítě el. energie v předloženém znění a pověřuje starostu obce podpisem této
smlouvy.
Hlasování:
Pro: 7 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12-2020139/VB/01 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. v předloženém znění a pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
Hlasování:
Pro: 7 Proti: 0
Zdržel se: 0
5. Finanční příspěvky
Starosta předložil ke schválení žádosti o veřejnou finanční podporu pro neziskové organizace a
spolky na rok 2021 dle podaných žádostí od SDH Markoušovice, TJ Sokol Markoušovice, Oblastní
charita Trutnov, Městská knihovna Trutnov, Domov důchodců Lampertice, Městské kulturní
středisko Červený Kostelec, Chalupění z. s. Batňovice, Hospic Anežky České v Červeném Kostelci,
Oblastní spolek Českého červeného kříže, Mraveniště z.s. Markoušovice a TJ Sokol Velké
Svatoňovice. Ke schválení byla předložena též jedna individuální dotace na rok 2020 pro Farní
charitu Dvůr Králové nad Labem.
Nepodpořeny zůstaly dotační žádosti od Památník Odolov, Psychocentrum Vrchlabí a Nadační
fond oblastní nemocnice Trutnov.
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A) SDH Markoušovice
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o individuální dotaci na rok 2021 ve výši 20.000 Kč pro
Sbor dobrovolných hasičů Markoušovice, IČ: 65194977 na účel dle podané žádosti a pověřuje
starostu uzavřením Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
B) TJ Sokol Markoušovice
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o individuální dotaci na rok 2021 z rozpočtu obce ve výši
30.000 Kč pro TJ Sokol Markoušovice IČ: 60152508 na účel dle podané žádosti (činnost členů
TJ) a pověřuje starostu uzavřením Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1
C) Oblastní charita Trutnov
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o individuální dotaci na rok 2021 ve výši 25.992 KČ pro
Oblastní charita Trutnov, IČ: 43465439 na účel dle podané žádosti a pověřuje starostu uzavřením
Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
D) Farní charita Dvůr Králové nad Labem
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o individuální dotaci na rok 2020 ve výši 2.000 KČ pro Farní
charitu Dvůr Králové nad Labem, IČ: 434 64 637 na účel dle podané žádosti a pověřuje starostu
uzavřením Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
E) Městská knihovna Trutnov
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nákup
knih do výměnných fondů pro rok 2021 v celkové výši 6.000 Kč pro Městskou knihovnu Trutnov
a pověřuje starostu podepsáním smlouvy v předloženém znění.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
F) Domov důchodců Lampertice
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru pro rok 2021 ve výši 5000 Kč pro
Domov důchodců Lampertice, IČ: 00195022 a pověřuje starostu podpisem smlouvy
v předloženém znění.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
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G) MěKS Červený Kostelec
Usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru pro Městské kulturní středisko Červený
Kostelec na vydání sborníku Rodným krajem 2021 ve výši 3 500 Kč a pověřuje starostu
uzavřením darovací smlouvy.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
H) Chalupění z. s. Batňovice
Usnesení č. 16
Zastupitelstvo obce schvaluje individuální dotaci ve výši 5.000 Kč pro Chalupění z.s. Batňovice,
IČ: 26585588 pro využití na účely uvedené v žádosti a pověřuje starostu uzavřením Smlouvy o
poskytnutí veřejné finanční podpory.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
I) Hospic Anežky České v Červeném Kostelci
Usnesení č. 17
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru pro rok 2021 pro Hospic Anežky České
v Červeném Kostelci ve výši 5.000 Kč a pověřuje starostu uzavřením darovací smlouvy.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
J) Oblastní spolek ČČK, Markoušovice
Usnesení č. 18
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o individuální dotaci na rok 2021 pro Oblastní spolek ČČK
Trutnov, MS Markoušovice, IČ: 00426253 ve výši 5.000 Kč a pověřuje starostu uzavřením
smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1
K) Mraveniště z.s., Markoušovice
Usnesení č. 19
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o individuální dotaci na rok 2021 ve výši 20.000 Kč pro
Maraveniště z. s., Markoušovice, IČ: 037 10 548 na účel dle podané žádosti a pověřuje starostu
uzavřením Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1
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L) TJ Sokol Velké Svatoňovice z.s.
Usnesení č. 20
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o individuální dotaci na rok 2021 z rozpočtu obce ve výši
40.000 Kč pro TJ Sokol Velké Svatoňovice z.s. IČ: 47465255 na účel dle podané žádosti (činnost
členů TJ) a pověřuje starostu uzavřením Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
6. Majetkové záležitosti
A) Starosta seznámil přítomné se Souhrnnou zprávou o průběhu a výsledku inventarizace
provedené k 31. 12. 2020, která je také zveřejněna pod stejným odkazem. Inventarizační
komise nalezla několik nepotřebných předmětů, které budou předloženy k posouzení a
případně vyřazeny v průběhu roku 2021.
Usnesení č. 21
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek inventarizace ke dni 31.12.2020.
Usnesení č. 22
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření směnné smlouvy mezi Obcí Velké Svatoňovice, IČ:
00278394, Josefem Najmanem, Markoušovice 114 a Jiřím Souralem, Markoušovice 230 na směnu
nově vzniklých pozemkových parcel 1138, 56/14, 1137, 1136, 1041/1 v k.ú. Markoušovice
v předloženém znění a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
7. Různé
Zastupitelstvo bylo seznámeno se změnou provozovatele restaurace K-Klub ve Velkých
Svatoňovicích. Od 01. 02. 2021 je provozovatelem paní Gabriela Bobková.
Usnesení č. 23
Zastupitelstvo obce bere na vědomí změnu provozovatele restaurace K-Klub ve Velkých
Svatoňovicích paní Gabrielu Bobkovou.

Po odhlasování všech usnesení předal starosta slovo přítomným občanům a zastupitelům. První
přednesený požadavek od přítomných 3 občanů a zároveň od zastupitelů byl na pořádní letního
kina. V současné době jsou termíny zarezervované a letní kino by mělo v letošním roce
proběhnout. Termíny budou předem oznámeny obvyklým způsobem. Následně zastupitelstvo
informovalo občany také o dětském dnu, který bude uspořádánjakmile to epidemiologická situace
dovolí, aby o něj nebyly děti ochuzeny. O konání budou občané včas informováni prostřednictvím
rozhlasu, webových stránek a obecního Facebooku.
Další dotaz vznesl zastupitel Bc. Jakub Kubját, který byl delegován markoušovickými občany a jeho
dotaz byl směřován na placení poplatku z pronájmu klubovny v tělocvičně v Markoušovicích. Dotaz
se týkal snížení nájemného v době COVIDu, kdy je znemožněno klubovnu využívat. Nájemné je i
nadále sníženo v souladu s dodatkem k nájemní smlouvě. Další požadavek se týkal hrazení
celkových nákladů na dopravu markoušovických seniorů na nákupy do trutnovského supermarketu.
Obec v současné době hradí dopravu ve výši 80 % ceny, zbývajících 20 % hradí občané (20 Kč/
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os. cesta Markoušovice – Trutnov a zpět). Ti by si měli uvědomit, že do ceny jízdného je zahrnuto
též čekání řidiče a z tohoto důvodu nelze srovnávat s klasickou autobusovou dopravou. Z tohoto
důvodu nebylo požadavku ze strany zastupitelstva vyhověno. Pan Kubját se též dotazoval opravy
spodní cesty v Markoušovicích, která byla zřejmě poničena projížděním těžké techniky. Starosta
přislíbil opravy toho nejnutnějšího v průběhu letošního roku.
Starosta přítomné informoval o plánovaných opravách místních komunikací v roce 2021. Dále se
diskutovalo o stavebních obecních pozemcích, u kterých je potřeba zrušit věcná břemena a
následně dokončit výstavbu kanalizace. Po dokončení těchto prací bude možné zahájit prodej
pozemků. Poté bylo hovořeno o termínu uskutečnění veřejného projednání změny územního plánu,
ke kterému budou v nejbližších dnech upřesněny informace o době, místu a času konání.
Nově zvolený zastupitel pan Tomáš Prouza informoval o plánovaných vizuálních změnách
obecního webu.
Další dotazy a připomínky nebyly, jednání bylo ukončeno v 19.20 hodin.

Zapsala:
Ověřovatelé zápisu:

Bc. Iva Krouželová, v. r.
Mgr. Stanislava Illnerová, v. r.
Petr Biegel, v. r.

otisk úředního razítka

Viktor Marek, starosta, v.r.
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