OBEC SVĚTÍ

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SVĚTÍ
Místo konání: Hřiště Na Zámečku Světí
Doba konání: 23. 4. 2020 od 17 hodin
Přítomni:
Členové zastupitelstva:
Martina Saláková Šafková, Petr Středa, Lucie Hendrychová, Petr Hlušička, Anna Chvátalová, Zdena Kohlertová, Jan
Nevrlý
Hosté: p. Čihal, pí Čihalová, p. Novák
1. Zahájení veřejného zasedání starostkou
Na zasedání bylo přítomno 7 členů ZO, zastupitelstvo bylo tedy usnášeníschopné. Původní termín veřejného
zasedání zastupitelstva obce dne 18. 3. 2020 byl zrušen z důvodu koronavirových opatření.
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu.
2. Schválení programu a určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Navržený program:
1. Schválení programu, zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2. Rozpočet na rok 2020
3. Schválení závěrečného účtu za rok 2019
4. Schválení účetní závěrky 2019
5. Záměr prodeje pozemků
6. Nákup pozemků
7. Různé – Řád veřejného pohřebiště, Žádosti o příspěvek
8. Diskuze
Jako zapisovatelka byla určena Lucie Hendrychová, jako ověřovatelé zápisu byli určeni Anna Chvátalová a Jan
Nevrlý.
Usnesení ZOS 1/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program, zapisovatele Lucii Hendrychovou a ověřovatele Annu
Chvátalovou a Jana Nevrlého
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
3. Rozpočet na rok 2019
Rozpočet je navržen jako přebytkový. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce
Obecního úřadu Světí od 2. 3. 2020 do dne konání veřejného zasedání.
Usnesení ZOS 2/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený rozpočet na rok 2020 jako přebytkový, ve výši příjmů 4.894.224,- Kč,
výdajů 3.516.817,- Kč a financování – 1.377.407,- Kč, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto zápisu. Závaznými
ukazateli rozpočtu jsou třídy, dále pak paragrafy.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
4. Schválení závěrečného účtu za rok 2019
Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce za rok 2019 a zprávu o přezkoumání hospodaření dle přílohy
č. 2 tohoto zápisu. Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obecního úřadu
Světí od 2. 3. 2020 do dne konání veřejného zasedání.
Usnesení ZOS 3/2020:

Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet za rok 2019 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez
výhrad, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
5. Účetní závěrka 2019
Usnesení ZOS 4/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku a rok 2019.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
6. Záměr prodeje pozemků
Na základě žádosti manželů Tsepetsaverových byly podniknuty administrativní kroky k prodeji pozemku p. č.
393/6 v k.ú. a obci Světí. Vzhledem k tomu, že se na předmětném pozemku nachází studna, která je zdrojem vody
pro sousední nemovitost bylo zároveň definováno věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě a práva na vodu pro
majitele sousední nemovitosti a pro obec. Cena pozemku je určena znaleckým posudkem na 11.600,- Kč. Záměr
prodeje pozemku p. č. 393/6 v k.ú. a obci Světí byl zveřejněn v zákonné lhůtě na úřední desce a elektronické
úřední desce Obecního úřadu Světí od 2.3. do 20.3.2020
Usnesení ZOS 5/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 393/6 v k.ú. a obci Světí a znění Smlouvy kupní dle § 2079 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb. a smlouvu o věcném břemeni – služebnosti dle § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a
ukládá starostce obce zajistit její podpis a další administrativní kroky vedoucí k prodeji výše uvedeného pozemku.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
7. Nákup pozemků
Obci byly nabídnuty k odkupu pozemky p .č. 273/1 a p. č. 387/6 v k.ú. a obci Světí.
Usnesení ZOS 6/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků p. č. 273/1 o výměře 302 m2 a p.č.387/6 o výměře 16 m2 v k. ú. a
obci Světí za smluvní cenu 15.000,- Kč a znění Kupní smlouvy a ukládá starostce obce zajistit její podpis a další
administrativní kroky vedoucí k nákupu výše uvedených pozemků.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
8. Různé
 Řád veřejného pohřebiště obce Světí
Zastupitelstvo obce Světí projednalo nový Řád veřejného pohřebiště obce Světí.
Usnesení ZOS 7/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Světí, který je přílohou č. 3 tohoto zápisu a
ukládá starostce zajistit souhlas Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a následné vydání Řádu
veřejného pohřebiště obce Světí.
Pro: 7, Proti: 0 Zdržel se: 0


Žádost o poskytnutí daru – Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s.
Společnost Babybox pro odložené děti – STATITM, z.s. požádala Obec Světí o dar na modernizaci Babyboxu
v Hradci Králové, Hradecká ulice 1690
Usnesení ZOS 8/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje dar ve výši 3.000,- Kč pro Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s. a ukládá
starostce zajistit podpis smlouvy a další administrativní kroky k poskytnutí finančního daru.
Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 1



Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s
Zastupitelstvo obce Světí projednalo žádost o podporu ve výši 3.000,- Kč.
Usnesení ZOS 9/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje dar ve výši 3.000,- Kč pro Linku bezpečí, z.s. a ukládá starostce zajistit podpis
smlouvy a další administrativní kroky k poskytnutí finančního daru.
Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 1



Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2020 od Obecný zájem, z. ú.
Zastupitelstvo obce Světí projednalo žádost o podporu ve výši 5.000,- Kč občanského spolku, který zajišťuje
pečovatelskou službu na území obce.

Usnesení ZOS 10/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje dar ve výši 5.000,- Kč pro Obecný zájem, z.ú. a ukládá starostce zajistit podpis
smlouvy a další administrativní kroky k poskytnutí finančního daru.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1


Navýšení odměny pro místostarostu obce
Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2020 došlo ke zvýšení minimální odměny starostky obce a maximální odměny
předsedů výborů, je navrženo navýšení odměny pro místostarostu obce.
Usnesení ZOS 11/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje s účinností od 1. 5. 2020 odměnu pro místostarostu obce ve výši 14.500,- Kč.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1



Souhlas s uzavřením DPP pro člena zastupitelstva obce
Usnesení ZOS 12/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce s paní Zdenou Kohlertovou v souvislosti se
psaním kroniky obce.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1

7. Diskuze
 Informace z obce
 Investiční akce v obci.
 Dokončují se stavební úpravy a zatrubnění u hospody, nově vzniklé prostranství bude používáno pro parkování
při akcích
 Byla dokončena rekonstrukce chodníku od obchodu k Machačovým a doplnění chodníku od od Bečičkových
k Máslovým.
 Dotaz na parkování na travnatých plochách před bytovkami. Z dopravní vyhlášky vyplývá, že parkování na
zeleni je zakázáno. Občané mohou parkující upozornit, že je možné parkovat na okraji komunikace bez toho,
aby vjížděli na travnatou plochu.
 Po nákupu nemovitosti s prodejnou Hruška je v plánu její rekonstrukce a nástavba do patra. V současné době
se pracuje na přijatelné verzi studie projektu se sedlovou střechou a obytným podkrovím, kde do budoucna
může sídlit obecní úřad a případně fungovat obecní byt. Součástí projektu je rekonstrukce prodejny vč.
rozvodů, zateplení fasády, výměny oken a dveří apod.
 Pracuje se na projektové dokumentaci ke zbudování chodníku v úseku od Švecových po Kulhánkovi a také ke
zbudování nástupiště u zastávky Světí odbočka ve směru na Neděliště, tak aby byla zajištěna bezpečnosti i při
vystupování z hromadné dopravy.
 Dále pokračuje projektová příprava rekonstrukce vozovky a doplnění chodníků a vjezdů v úseku od obchodu
po kadeřnictví. Hlavním investorem akce bude Královéhradecký kraj.
 Po neúspěšné žádosti v roce 2018 bude znovu žádáno o dotaci na novou buňku na hřišti.
 Z důvodů nařízení vlády kvůli COVID-19 se ruší všechny kulturní akce, až do odvolání.
 Další zasedáni bude nejpozději za 3 měsíce.

Zapisovatel:

MVDr. Lucie Hendrychová

Starostka:

Ing. Martina Saláková Šafková

Místostarosta: Petr Středa, DiS.
Ověřovatelé:

Bc. Anna Chvátalová
Jan Nevrlý

