OBEC SVĚTÍ

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SVĚTÍ
Místo konání: Hostinec Na Zavadilce Světí
Doba konání: 26. 8. 2020 od 19 hodin
Přítomni:
Členové zastupitelstva:
Martina Saláková Šafková, Petr Středa, Petr Hlušička, Anna Chvátalová, Zdena Kohlertová, Lucie
Hendrychová
Omluven: Jan Nevrlý
Hosté: p. Tarantík, p. Petr st., pí. Divíšková, pí Honcová, p. Čihal, p. Fidranský
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. Záměr pronájmu nemovitého majetku - hostinec
3. Různé
4. Diskuze
Jako zapisovatelka byla určena Lucie Hendrychová, jako ověřovatelé zápisu byli určeni Anna Chvátalová
a Zdena Kohlertová.
Usnesení ZOS 16/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program, zapisovatele Lucii Hendrychovou a ověřovatele Annu
Chvátalovou a Zdenu Kohlertovou
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
3. Záměr pronájmu nemovitého majetku - hostinec
Záměr pronájmu nemovitého majetku byl dle zákona o obcích vyvěšen v termínu 5. 8. – 19. 8. 2020.
Současný nájemce hostince projevil zájem o ukončení nájmu. Na základě vyhlášeného záměru se
přihlásila společnosti AriKries s.r.o., zastoupená Arianou Kriesfalusyovou z Hradce Králové - Plotišť.
Nájemné je navrženo v symbolické částce 1,- Kč/měsíc z důvodu udržení občanské vybavenosti obce.
Usnesení ZOS 17/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem hostince čp. 53 včetně souvisejících pozemků společnosti
AriKries s.r.o. zastoupenou Arianou Kriesfalusyovou, se sídlem Husitstká 319/9, Hradec Králové od
1. 9. 2020 na dobu neurčitou s nájmem 1,- Kč/měsíčně a ukládá starostce uzavřít smlouvu o pronájmu.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
4. Různé
 Rozpočtové opatření 1/2020:
Zastupitelstvo obce projednalo předložené rozpočtové opatření.

Usnesení ZOS 18/2020:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy tohoto zápisu.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0


Katastrální hranice
Zastupitelstvo obce projednalo dokumentaci k úpravě katastrální hranice k.ú. Světí v rámci
realizace komplexních pozemkových úprav.
Usnesení ZOS 19/2020:
Zastupitelstvo Obce Světí schvaluje, na základě předložené dokumentace, zpracované firmou
GEOPLAN Hradec Králové, návrh změny průběhu katastrální hranice v rámci Komplexních
pozemkových úprav v katastrálním území Světí, včetně ucelené části k.ú. Všestary mezi k.ú. Světí a
Všestary.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

5. Diskuze
 Informace z obce:
 První společenská událost po jarních opatření bude Svatováclavské posvícení, které se uskuteční 19.
září od 14 hodin. Zveme na živou hudbu, občerstvení a další program.
 Proběhlo výběrové řízení na modernizaci veřejného osvětlení v obci. V prvním kole se nikdo
nepřihlásil. Nově bylo osloveno 9 firem. Přihlásily se 2, přičemž dodavatelem se stala firma Elin s.r.o.
Jedná se celkem o 66 LED lamp a 1 nový sloup u zastávky autobusu. Akce je spolufinancována dotací
z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje ve výši necelých 50%.
 Dotaz p. Petr: V místě jeho bydliště svítí pouliční lampa do místnosti, kde spí. Odpověděl P.
Středa: zajistí případné odclonění, ale avizoval že LED zdroje, které nechala obec instalovat mají
řiditelnou intenzitu svitu a v nočních hodinách dochází k útlumu o 30%. Mají vyšší světelný výkon
oproti sodíkovým svítidlům a delší životnost.
 V bočních ulicích (např. u p. Fidranského, Krejčího atd..) bylo původně naplánováno osvětlení o
výkonu 14W/svítidlo, to bylo navýšeno na 17W/svítidlo. Místostarosta řešil výkon jednotlivých
svítidel s projekční firmou a výkon je pro tento typ komunikace na maximu normy pro tento druh
komunikace.


Dotaz: p. Honcová, zda školní autobus zastavuje na zastávce Světí – jih. Odpověděl místostarosta:
Ano, bude opět zastavovat od nového školního roku.



Starostka informovala, že na hřbitově, konkrétně na budově márnice byly umístěny nové vitríny, kde
občané obce najdou nový řád pohřebiště. Vitríny slouží i jako vývěsní plocha pro nabídky ke službám
v pohřebnictví. V případě ukládání do hrobu je nutné tuto činnost hlásit obci. At už pozůstalý
zemřelého nebo samotná pohřební služba. Apelujeme na občany, aby si tuto skutečnost ohlášení
ohlídali. V případě, že tato skutečnost nebude ohlášena, jedná se o porušení řádu a platné legislativy.
Dle řádu veřejného pohřebiště je stanovena tlecí doba v délce 13 let. Pohřbívání do hrobu z důvodu
evidence je proto vždy nutné hlásit na OU Světí.
Jakékoliv další případné větší stavební úpravy je nutné také oznámit na OU Světí – konkrétně p.
Hlušičkovi, který po provedení uložení, stavebních úprav nebo oprav provede kontrolu na místě
pohřebiště.



Místostarosta informoval, že z důvodu sucha posledních let klesá voda i v požární nádrži. Bylo
opraveno stavidlo, kam byly umístěny dubové desky a pracuje se na zřízení nové přípojky el. energie
v parku, aby mohlo v pravidelných intervalech dojít k přečerpávání vody z obecní studny. Dále bude
možné využít vodu pro hasiče či údržbu provozní techniky obce (oplachy aj.).



p. Čihal – dle jeho pojišťovny je Světí vedeno jako zátopová oblast, čím došlo k navýšení pojistné
částky. Dotaz, jak je to možné, když jsou taková sucha a je v obci nedostatek vody. Doporučeno
prověřit trh s nabídkami pojišťoven, každá má jiné podmínky od ní se odvíjí i pojistná částka.
Teoreticky vzhledem k vodohospodářským poměrům v obci by nemělo být Světí v zátopové oblasti.
Důležité je také hlídat si i termíny sepsané v pojistné smlouvě (zátopa, záplava a další).



p. Petr dotaz, jak reaguje církev na stav kostela. Ta s obcí vůbec nekomunikuje. Pokud občanům
stávající stav kostela není lhostejný, prosíme, aby se přímo obrátili na církev. Obec v minulých letech
dostala od církve nabídku k odkupu budovy kostela, bohužel nemá dostatečné finanční rezervy
k realizaci rekonstrukce v případě, že by se takové rekonstrukce měla účastnit bez dotací či podpory
církve. Stát momentálně nenabízí mnoho dotačních možností na opravu památek, které nejsou
národní kulturní památkou nebo památkou UNESCO.

Zapisovatel:

MVDr. Lucie Hendrychová

Starostka:

Ing. Martina Saláková Šafková

Místostarosta: Petr Středa, DiS.
Ověřovatelé: Ing. Anna Chvátalová
RNDr. Zdena Kohlertová

