OBEC SVĚTÍ

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SVĚTÍ
Místo konání: Hostinec Na Zavadilce, Světí
Doba konání: 15. 4. 2020 od 19 hodin
Přítomni:
Členové zastupitelstva:
Martina Saláková Šafková, Petr Středa, Lucie Hendrychová, Petr Hlušička, Anna Chvátalová, Jan Nevrlý
Omluveni: Zdena Kohlertová
Hosté: Václav Šafka, Ladislav Bažant, Jiří Novák, Jiří Kocián
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. Rozpočet na rok 2021
3. Záměr propachtování pozemků
4. Žádosti o dotace - ČOV
5. Žádosti o příspěvek
6. Kompletní pozemkové úpravy
7. Dohoda – Hradecké služby, a.s.
8. Různé
9. Diskuze
Jako zapisovatelka byla určena Lucie Hendrychová, jako ověřovatelé zápisu byli určeni Anna Chvátalová a Jan
Nevrlý.
Usnesení ZOS 1/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program, zapisovatele Lucii Hendrychovou a ověřovatele Annu
Chvátalovou a Jana Nevrlého
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
3. Rozpočet na rok 2021
Rozpočet je navržen jako přebytkový. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce
Obecního úřadu Světí od 31. 3. 2021 do dne konání veřejného zasedání.
Usnesení ZOS 2/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený rozpočet na rok 2021 jako přebytkový, ve výši příjmů 6.010.370,- Kč,
výdajů 4.367.892,- Kč a financování – 1.642.478,- Kč, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto zápisu. Závaznými
ukazateli rozpočtu jsou třídy, dále pak paragrafy.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
4. Záměr propachtování pozemků
Záměr propachtování pozemku p. č. 166/1 v k.ú. a obci Světí byl zveřejněn v zákonné lhůtě na úřední desce a
elektronické úřední desce Obecního úřadu Světí od 31. 3. 2021 do dne konání veřejného zasedání. Pozemek byl
rozdělen na části za účelem propachtování dvěma zájemcům.
Usnesení ZOS 3/2021:

Zastupitelstvo obce schvaluje propachtování části pozemku č. 166/1 v k.ú. a obci Světí o výměře 6.637 m2 panu
Ing. Václavu Šafkovi, Světí 10 za roční pachtovné ve výši 1000 Kč. Příslušná část je graficky vymezena v příloze
vyvěšeného záměru.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení ZOS 4/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje propachtování části pozemku č. 166/1 v k.ú. a obci Světí o výměře 1.700 m2 a 800
m2 panu Bronislavu Kulhánkovi, Světí 2 za roční pachtovné ve výši 250 Kč. Příslušné části jsou graficky vymezeny
v příloze vyvěšeného záměru.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
5. Žádosti o dotace – ČOV
Obec Světí vyhlásila dotační program „Podpora budování domácích čistíren odpadních vod“. Do termínu

konání veřejného zasedaní byly do tohoto programu doručeny 3 žádosti o dotaci – P. Miroslav Bartoš,
Světí 107; p. Petr Gukkert, Světí 6; p. Olexandr Tsepetsaver, Světí 48.
Usnesení ZOS 5/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč v rámci dotačního programu „Podpora
budování domácích čistíren odpadních vod“, panu Miroslavu Bartošovi, Světí 107 na základě žádosti podané
dne 1.2.2021.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení ZOS 6/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč v rámci dotačního programu „Podpora
budování domácích čistíren odpadních vod“, panu Petru Gukkertovi, Světí 6 na základě žádosti podané dne
15.2.2021.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení ZOS 7/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč v rámci dotačního programu „Podpora
budování domácích čistíren odpadních vod“, panu Oleksandru Tsepetsaverovi, Světí 48 na základě žádosti
podané dne 15.2.2021.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
6. Žádosti o příspěvek
Obec Světí obdržela 2 žádosti o příspěvek/dar. Od společnosti Obecný zájem, z.ú., která poskytuje pečovatelské
služby o 5.000,- Kč na rok 2021 a dále žádosti o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s. ve výši 3.000,- Kč.
Usnesení ZOS 8/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru ve výši 5.000,- Kč společnosti Obecný zájem, z.ú., Govorovova 575,
503 03 Smiřice a ukládá starostce zajistit podpis darovací smlouvy.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení ZOS 9/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru ve výši 3.000,- Kč společnosti Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02
Praha 8.
Pro: 2, Proti: 3, Zdržel se: 1, poskytnutí daru nebylo schváleno
7. Komplexní pozemkové úpravy
Na katastrálním území obce dále probíhají komplexní pozemkové úpravy. Byly definovány nároky vlastníků a také
s nimi byly projednány. Dalším z kroků je schválení místního a pomístního názvosloví.
Usnesení ZOS 10/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje místní a pomístní názvosloví dle předložené dokumentace pro KoPÚ Světí, včetně
ucelené části Všestary.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

8. Dohoda – Hradecké služby, a.s.
Usnesení ZOS 11/2021:
Zastupitelstvo obce Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů se společností Hradecké služby a.s.
s účinností od 1.1.2021 a ukládá starostce zajistit její podpis.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

9. Různé


Nominace zástupců na Valnou hromadu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
Usnesení ZOS 12/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zástupce obce na nejbližší valnou hromadu Mikroregionu obcí
Památkové zóny 1866 Martinu Salákovou Šafkovou a Annu Chvátalovou.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

10. Diskuze
Informace z obce
 Investiční akce
 Byla dokončena modernizace veřejného osvětlení v obci, v poslední fázi byla osazena lampa u Machačových a
původní lampy pro přechody pro chodce byly osazeny na hřiště.
 Probíhá projektová příprava na přípojky vody na hřiště a hřbitov.
 Z dotačních prostředků Operačního programu životního prostředí bude realizován objekt RE-USE centra – nový
domek na hřišti, kterým bude nahrazena stávající buňka. Rozměry budou zhruba 5x 9 m. Realizace akce je
plánována na období podzim 2020 – jaro 2021. Do týdne zahájí obec výběrové řízení na dodavatele stavby.
 Do konce tohoto roku by mělo být vydáno stavební povolení na dvě vzájemně související investiční akce oprava vozovky od obchodu na Všestary a související prvky, jako obruby, vjezdy, oprava a doplnění chodníků
a další.
 Je dokončena projektová dokumentace na chodník od Kulhánkových po Švecovi. Zbudování nástupiště
autobusové zastávky ve směru na Neděliště je prozatím odloženo z důvodu pozemkových úprav a zvažované
modifikace tvaru křižovatky. Zastupitestvo obce rozhodne o výstavbě dle aktualního vývoje pozemkových
úprav a souhlasu dotčených orgánů k navrhovaným řešením.
 Obec dále spolupracuje se Státním pozemkovým úřadem na pozemkových úpravách.
 Za autobusovou zastávkou Světí – Jih je investiční záměr od p. Kulhánka ke zbudování dvou dvojdomků (4
bytových jednotek s 5 parkovacími místy pro auta). Z tohoto důvodu byl těsně za zastávkou zřízen obcí
neschválený vjezd. Zbudováním vjezdu došlo k narušení stavby zastávky a realizační firma Stavibet se tím zříká
záruky na stavbu této zastávky. Hrozí i riziko krácení dotace ze SFDI na realizaci akce chodníků a autobusové
zastávky. Na stavbu vjezdu bylo dodatečně vydáno povolení, ale v projektu nebyl uveden zásah do sousedního
obecního pozemku a do stavby pod autobusovou zastávkou. Věc je stále v řešení s investorem.
 Na stránkách obce a Fb obce jsme občany informovali, že na cestě ve směru na Břízu někdo vysypal stavební
suť. Po pachateli obec pátrá a vypsala za dopadení pachatele odměnu.
 Kulturní dění v obci je na základě vládního usnesení přerušeno až do odvolání. Jakmile to vládní restrikce
umožní, tak začneme s organizací tradičních akcí.

Zapisovatel:

MVDr. Lucie Hendrychová

Starostka:

Ing. Martina Saláková Šafková

Místostarosta: Petr Středa, DiS.
Ověřovatelé:

Ing. Anna Chvátalová
Jan Nevrlý

