OBEC SVĚTÍ

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SVĚTÍ
Místo konání: Hostinec Na Zavadilce Světí
Doba konání: 22. 7. 2020 od 19 hodin
Přítomni:
Členové zastupitelstva:
Martina Saláková Šafková, Petr Středa, Petr Hlušička, Anna Chvátalová, Zdena Kohlertová, Jan Nevrlý
Hosté: p. Tarantík, p. Petr st., pí. Janáčková, p. Holeček Petr st., pí. Holečková, p. Holeček, p. Kocián,
p. Klazar
1. Zahájení veřejného zasedání starostkou
Na zasedání bylo přítomno 6 členů ZO, zastupitelstvo bylo tedy usnášeníschopné. 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. Žádost o dotaci
3. Různé
4. Diskuze
Jako zapisovatelka byla určena Anna Chvátalová, jako ověřovatelé zápisu byli určeni Jan Nevrlý a Zdena
Kohlertová.
Usnesení ZOS 13/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program, zapisovatele Annu Chvátalovou a ověřovatele Jana
Nevrlého a Zdenu Kohlertovou
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
3. Žádost o dotaci
Na základě dotačních podmínek KHK a obdržené dotaci 50.000,- na provoz venkovských prodejen
poskytne Obec Světí dotaci na „Podporu provozovny Hruška s.r.o. v Obci Světí“ ve výši 100.000,- Kč.
Dotace je určena na mzdy.
Usnesení ZOS 14/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace společnosti Hruška s.r.o. na mzdové náklady související
s provozem prodejny v obci ve výši 100.000,- Kč a ukládá starostce zajistit podpis smlouvy. Dotace je
určena pro rok 2020.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

4. Různé
 Na obecní úřad byla doručena žádost o příspěvek:
Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. o dar v jakékoliv výši.
Usnesení ZOS 15/2020:

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s. ve výši 3 000 Kč.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
9. Diskuze
 Informace z obce:
 Starostka shrnula dění v obci v posledních měsících. Všechny společenské události musely být
z důvodu Covid-19 zrušeny. První společenská událost bude Svatováclavské posvícení, které se
uskuteční 19. září. V plánu na podzim je opět návštěva některého z pražských muzikálů a tradiční akce
jako mikulášská nadílka, vánoční tvoření, rozsvěcení vánočního stromu a vánoční posezení seniorů.
 Obec znovu podává žádost o dotaci na buňku na hřišti, která by měla sloužit jako Re-Use centrum
(darování funkčních věcí k dalšímu použití nebo odkupu za symbolickou cenu). Buňka by zároveň
měla fungovat víceúčelově společně s garážováním techniky a zázemím pro akce na hřišti.
 Místostarosta informuje o průběhu přípravy stavebního povolení na novou cestu přes obec směr
Všestary. Nová cesta bude v úseku od prodejny Hruška až po kadeřnictví na konci obce směrem na
Všestary. Součástí akce bude rekonstrukce chodníku okolo kostela a od kostela k Michálkovým, kvůli
výškovým poměrům. Dále bude chodník rozšířen v úseku od zatáčky u hřbitova ke kadeřnictví.
 Stále se pracuje na studii k rekonstrukci a přístavbě prodejny Hruška. Budou muset být provedeny
úpravy rampy, odstraněním buňky vznikne za prodejnou prostor pro garáž pro obecní či hasičkou
techniku. Na celé budově bude přístavba do patra se sedlovou střechou, do tvaru písmene „L“.
V přístavbě by v budoucnu měl být obecní úřad se zasedací místností a menší obecní byt.
 Obec od Královéhradeckého kraje dostala dotaci na modernizaci veřejného osvětlení. Původní
sodíkové lampy se po celé obci nahradí novými LED světly. Podobná světla jsou nyní na cestě směrem
na Břízu. Podél hlavní cesty budou, na základě platných norem, světla výkonnější než v ulicích mimo
ni. Bude vypsáno výběrové řízení a realizace by měla proběhnout na podzim tohoto roku. Celkově
obec pořídí 67 svítidel. Nová lampa se bude přidávat i k autobusové zastávce směrem na Neděliště
pro lepší viditelnost.
 V procesu je také projektová dokumentace nového chodníku od Švecových ke Kulhánkovým
a zároveň realizace nového nástupiště na zastávce Světí odbočka, ve směru z Hradce Králové
do Nedělišť.
 Na jaře se mělo konat školení na dotace k domácím čistírnám odpadních vod, bohužel bylo vzhledem
k situaci okolo Covid-19 zrušeno. Náhradní termín je stanoven na říjen. Pokud se bude realizovat
žádost skrz obec, je potřeba zapojení alespoň 30% obyvatel obce. Pokud v blízké budoucnosti bude
domácnost realizovat čističku odpadních vod, je obec připravena jim na projekt finančně přispět.
Situace s odpady je kritická, i vzhledem ke stavbě dálnice, kam tyto odpadní vody tečou. Obec nechce
jít cestou výstavby kanalizace i vzhledem k nákladným finančním dopadům nejen na obec,
ale především na jednotlivé domácnosti v obci. U zmíněného dotačního titulu by dotace dosahovala
až 75 %, zbytek by hradila obec. Uzávěrka těchto dotačních žádostí je v červnu roku 2020. Budeme
občany informovat o dalších krocích.
 Byl schválen nový řád veřejného pohřebiště. K dispozici je v nové vitríně na hřbitově i na webových
stránkách obce. V letošním roce se budou obnovovat smlouvy. Ceny i doba trvání smlouvy zůstávají
stejné jako v minulých letech.
 Kvůli reklamacím na nedosekané části po stroji Karcher byl zakoupen nový aku vyžínač.
 Jan Nevrlý přidává informaci o vyvezení kontejneru na bioodpad. Po prázdninách bude opět vyhlášen
sběr kuchyňského oleje.
 Starostka přiblížila situaci s krácením obecního rozpočtu kvůli kompenzačním bonusům schváleným
Vládou ČR. Obec přijde o více než 1 214 090 Kč, přičemž ji v rámci kompenzace v hodnotě 1 200 Kč
na obyvatele bude vráceno 393 600 Kč.
 V obci proběhly drobné úpravy – oprava propadlého parkoviště u obchodu a dodělání mostku
na novém zatrubněném kousku za hostincem.








Místostarosta upozornil obyvatele na pracovníky, kteří pracují na poli směrem na Loučka. Tito lidé
se chovají velmi nevybíravě (odhazují odpadky na zahrady, očesávají stromy apod.). Pokud s nimi
budete mít konflikt, volejte bezpečností službu, která je o situaci informována.
Na jaře letošního roku bylo plánované Vítání občánků, které se v naší obci koná každé 2 roky. Kvůli
Covid-19 se akce přesune na podzim.
Informace z mikroregionu:
V rámci stavby dálnice D35 je plánována odpočívka pro kamiony a osobní automobily a to v prostoru
přímo pod Chlumským návrším, tedy přímo v krajinné památkové zóně a na místě bojů a hrobů vojáků
bitvy 1866. Celý mikroregion se proti tomuto záměru ohradil, proběhla jednání s ŘSD. Památkáři tuto
odpočívku následně zamítli. Valná hromada mikroregionu přijala usnesení, ve kterém vyjadřuje
nesouhlas s projektem odpočívky.
Dotazy:
p. Holeček Petr st. – dotaz na životnost nově pořizovaných LED lamp veřejného osvětlení. Podle
místostarosty je životnost odhadována na 100 000 hodin. Světla budou navíc po naprogramování
sama fungovat úsporně.
p. Holeček Petr st. – upozorňuje na špatné počínání občanů při svozu velkoobjemového odpadu.
Občané do tohoto kontejneru vyhazují vše od železa až po nebezpečný odpad, který
do velkoobjemového kontejneru rozhodně nepatří. Problémem jsou také zanesené příkopy v okolí
obce.
pí. Holečková - upozorňuje na opakovaný nepořádek v budově zastávky směrem na Neděliště.
Pozvánky




19. 9. 2020 – Svatováclavské posvícení
19. 9. 2020 – zájezd s Mikroregionem 1866

Zapisovatel:

Ing. Anna Chvátalová

Starostka:

Ing. Martina Saláková Šafková

Místostarosta: Petr Středa, DiS.
Ověřovatelé: Jan Nevrlý
PhDr. Zdena Kohlertová

