OBEC SVĚTÍ

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SVĚTÍ
Místo konání: Hostinec Na Zavadilce Světí
Doba konání: 23. 6. 2021 od 19 hodin
Přítomni:
Členové zastupitelstva:
Martina Saláková Šafková, Petr Středa, Petr Hlušička, Anna Chvátalová, Zdena Kohlertová,
Jan Nevrlý, Lucie Hendrychová
Hosté: p. Tarantík, pí. Tarantíková, pí. Secká, p. Petr, p. Číhal, p. Pirkl, p. Holeček Petr, p.
Holeček st., pí. Holečková, p. Diviš st., p. Fidranský
Zahájení veřejného zasedání starostkou
Na zasedání bylo přítomno 6 členů ZO, zastupitelstvo bylo tedy usnášeníschopné.
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu.
1. Schválení programu a určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a
zapisovatele
Navržený program:
1. Schválení programu, zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2. Závěrečný účet za rok 2021
3. Schválení účetní závěrky
4. Žádosti o dotace – ČOV
5. Dotace Hruška s.r.o.
6. Schválení oddacího termínu
7. Různé
8. Diskuze
Jako zapisovatelka byla určena Anna Chvátalová, jako ověřovatelé zápisu byli určeni Jan
Nevrlý a Lucie Hendrychová.
Usnesení ZOS 13/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program, zapisovatele Annu Chvátalovou a
ověřovatele Jana Nevrlého a Lucii Hendrychovou
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
2. Závěrečný účet za rok 2021

Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce za rok 2020 a zprávu o
přezkoumání hospodaření dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. Závěrečný účet obce za rok
2020 byl vyvěšen od 4. 6. do 23. 6. 2021.
Usnesení ZOS 14/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet za rok 2020 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením bez výhrad, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2020.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
3. Schválení účetní závěrky
Usnesení ZOS 15/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2020
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
4. Žádosti o dotace – ČOV
Usnesení ZOS 16/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci na čistírnu odpadních vod pana Petra
Středy, Světí 95 ze dne 7. 6. 2021, která splňuje požadavky dotačního titulu.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1
5. Dotace Hruška s.r.o.
Obec požádala o poskytnutí dotace od Královéhradeckého kraje na provoz prodejny
Hruška ve Světí. Maximální možná částka projektu je 100.000,- Kč, přičemž výše
dotace činí 50 %. Poskytnutí dotace bylo zastupitelstvem KHK schváleno.
Usnesení ZOS 19/2021:
Zastupitelstvo obce přijímá dotaci od KHK na projekt „Podpora provozu prodejny
Hruška s.r.o ve Světí“ ve výši 50 000 Kč a ukládá starostce zajistit podpis smlouvy o
poskytnutí dotace.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení ZOS 20/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci pro prodejnu Hruška na mzdové náklady ve výši
100 000 Kč a ukládá starostce zajistit podpis příslušné smlouvy a její plnění.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
6. Schválení oddacího termínu
Usnesení ZOS 21/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje oddací termín v sobotu 24. 7. 2021 od 13 hodin a jako
obřadní místo schvaluje altán u studánky Na Panně ve Světí
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
7. Různé
 Žádost Diakonie Broumov o finanční dar na provoz v jakékoliv výši s ohledem
na současnou pandemickou situaci, která omezila možností příjmů z prodeje
výrobků a ošacení.
Usnesení ZOS 17/2021:

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí jednorázového daru pro Diakonii
Broumov ve výši 5 000 Kč pro rok 2021
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 Komunitní energetika
MAS Hradecký venkov se věnuje mj. oblasti komunitní energetiky a připravuje
projekt "Rozvoj komunitní energetiky na území MAS Hradecký venkov“
k financování z OPŽP. Součástí příloh by měl být „Akční plán pro udržitelnou
energetiku a klima skupiny obcí Hradecký venkov (SECAP). Zastupitelstvo obce
projednalo možnost zapojení do tohoto plánu i projektu.
Usnesení ZOS 18/2021:
Zastupitelstvo obce Světí podporuje uzavření dohody mezi společností
ENVIROS, s.r.o. se sídlem Dykova 53/10, 101 00 Praha 10 a Hradecký venkov
o.p.s. na zpracování díla „Akční plán pro udržitelnou energetiku a klima
skupiny obcí Hradecký venkov. Obec Světí bere na vědomí, že Akční plán
vzniká jako součást projektu CEESEU a podporuje aktivity tohoto projektu.
Pro: 2, Proti: 1, Zdržel se: 4
Usnesení nebylo přijato


Rozpočtová opatření
Usnesení ZOS 22/2021:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1, ve znění které je
přílohou č. 2 tohoto zápisu a č. 2, ve znění které je přílohou č. 3 tohoto zápisu
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

8. Diskuze
 Kulturní a společenské dění v obci
Starostka poděkovala všem, kteří se podíleli na organizaci akce Olympijské hry
na hřišti „Na Zámečku“, která měla i přes mírnou nepřízeň počasí velmi
vysokou návštěvnost
Další akcí bude již tradiční posvícení, které se uskuteční 18. 9. 2021 (vzhledem
k tomu, že termín by v letošním roce připadl na sobotu z prodlouženého
víkendu, tak je konání posunuto o týden dříve)


Investiční akce
 Rekonstrukce cesty přes obec: stavební povolení ještě není vydané,
občané budou průběžně informování, v roce 2021 se akce určitě
neuskuteční. Před rekonstrukcí cesty se budou v cestě budovat
přípojky vody na hřiště, hřbitov a k Divišovým.
 Chodník od Kulhánkových ke Švecovým: projektová dokumentace je
hotová, je zažádáno o stavební povolení, spolu s tímto povolení je
zažádáno o povolení stavby nástupiště autobusu na Neděliště.
 Re-use centrum: obdrželi jsme dotaci na stavbu dřevostavby 5x9 m
v prostoru hřiště, stavební povolení je vydané, obec nemůže sehnat
dodavatel na stavbu domku, proběhlo už jedno výběrové řízení, ale
dodavatel se nenašel, obec pokračuje v oslovování dodavatelů







Domácí ČOV: v případě, že občané realizují stavbu domácí ČOV je
možné po předchozí domluvě vykopanou zeminu v malém množství
ukládat v určeném prostoru Na Panně. V případě zájmu kontaktujte
Petra Středu.
 Komplexní pozemkové úpravy: finalizuje se plán společných zařízení
(stezky, komunikace, aleje, poldry, travnaté plochy apod.), proběhla
diskuze nad náhledem mapy s plánovanými zařízeními s občany
 Prodejna Hruška: pokračují práce na projektové dokumentaci na
rekonstrukci a přístavbu budovy + zvýšení o patro se sedlovou
střechou, řeší se statika objektu a možnosti zpevnění obvodových stěn.
P. Diviš se dotazuje na zvýšenou dopravu přes obec na stavbu dálnice D11: Dle
posledních informací od Metrostavu stavební firmy musí najíždět od obce
především na budované přemostění směrem na Předměřice. V průběhu
prázdnin by se v rámci stavby mělo dokončit další nájezdové místo u Plotišť a
intenzita dopravy by se měla snížit. Obec je s dodavatelskými firmami
v kontaktu a pravidelně žádá řešení situace.
Další veřejné zasedání proběhne v září 2021

Zapisovatel:

Ing. Anna Chvátalová

Starostka:

Ing. Martina Saláková Šafková

Místostarosta: Petr Středa, DiS.
Ověřovatelé:

Jan Nevrlý
MVDr. Lucie Hendrychová

