ZÁPIS
z 6. zasedání zastupitelstva obce
ze dne 17.července 2019 konaném na OÚ Velké Svatoňovice 110 s tímto programem:
1/ Výběrové řízení – větrání ZŠ a MŠ
2/ Majetkové záležitosti
3/ Různé

Účast:

5 členů – Viktor Marek, Bc. Jakub Kubját, Mgr. Stanislava Illnerová, Bc. Aleš
Vlček, Bc. Roman Bradáč

Omluveni:

Ing. Petr Bednář, Ing. Libor Kneifel, Petr Biegel, Dušan Frýba

Zapisovatel:

Jitka Palachová

Ověřovatelé zápisu: Bc. Vlček, Bc. Bradáč
Úprava usnesení:

Bc. Kubját, Mgr. Illnerová

Schválení programu:
Pro: 5
Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Výběrové řízení – větrání ZŠ a MŠ
Starosta po zahájení zasedání zastupitelstva informoval o výsledku výběrového řízení na
dodavatele stavby větrání v ZŠ a MŠ Velké Svatoňovice – akce z dotace z Ministerstva životního
prostřední ČR. Přijaty byly 3 nabídky firma Saming s. r. o. za 849 645,44 Kč bez DPH, firma Domivo
s. r. o. za 860 126,17 Kč bez DPH a firma Bacing s. r. o. za 898 442,45 Kč bez DPH. Výběrová
komise doporučuje uzavřít smlouvu o dílo s firmou s nejnižší cenovou nabídkou, tj. SAMING s.r.o.
Připomínky nebyly, bylo hlasováno.
Usn. č. 1
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěry hodnotící komise, která posoudila a hodnotila tři
došlé nabídky na veřejnou zakázku s názvem ZŠ a MŠ Velké Svatoňovice větrání financovanou
v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 pod číslem projektu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006874 a v souladu s doporučením hodnotící komise schvaluje
výběr dodavatele firmu SAMING s. r. o. se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ: 609 15 200
s nabídkou 849 645,44Kč bez DPH, to je 1 028 070,98Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.
Hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Majetkové záležitosti
a) Věcné břemeno pro ZD Velké Svatoňovice
Byla předložena připravená smlouva na zřízení věcného břemena pro Zemědělské družstvo Velké
Svatoňovice na zřízení lapolu a přípojky kanalizace v budově bývalého Acomu, za úplatu 1 000 Kč
za 1 pozemek, tj. celkem za 7 000 Kč. Podrobně viz usnesení.
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Usn. č. 2
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení úplatného věcného břemene v předloženém znění pro
Zemědělské družstvo Velké Svatoňovice se sídlem, 542 35 Velké Svatoňovice, č. p. 59,
IČ 47468564 z důvodu vybudování přípojky tlakové kanalizace a lapolu pro objekt p. p. 375 na
částech pozemkových p. 82, p. p. 83, p. p. 1764/1, p. p. 1764/2 p. p. 1764/3, p. p. 1765, p. p. 2004/1
vše v k.ú. Velké Svatoňovice, v rozsahu dle geometrického plánu číslo 877-182/2019 za celkovou
cenu 7.000 Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy.
Hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

b) Nákup pozemku pro komunikaci – směr Končiny
Návrh odkoupení pozemku p. č. 671/11 vzniklého z p. p. č. 671/3 na základě GP č. 879-88/2019
bylo projednáváno na minulých zasedání zastupitelstva. Jedná se o odkup pozemku pro místní
komunikaci v Sedmidomí směrem na Končiny od majitelky Jany Kalouskové z Trutnova za cenu
50 Kč/m2, tj. celkem za 3 100 Kč. Připomínky nebyly.
Usn. č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy v předloženém znění s vlastníkem
, Trutnov na pozemek parc. č. 671/11 o výměře 62 m2, označeného jako zahrada,
který vznikl rozdělením pozemku parc. č. 671/3 v katastrálním území Velké Svatoňovice, vedeném
na LV č. 831 u Katastrálního úřadu pro KHK, Katastrální pracoviště Trutnov a jehož hranice byly
vymezeny geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 879- 88/2019 odsouhlaseným
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov dne 2. července
2019 pod č. PGP-1025/2019-610 za cenu 50 Kč/m2 a pověřuje starostu obce podepsáním této
smlouvy.
Hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

8. Různé
a) Dodatek ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Velké Svatoňovice
Ředitelka ZŠ a MŠ Velké Svatoňovice požádala o rozšíření zřizovací listiny o možnost doplňkové
činnosti – příprava dopoledních svačin pro žáky ZŠ. Vzhledem k tomu, že svačiny pro žáky ZŠ
nejsou školním stravováním (jen oběd), je nutné provozovat prodej svačin v účetně oddělené
doplňkové činnosti, která nesmí být ztrátová. Škola nechce na svačinách vydělávat, jen chtějí
rozšířit službu pro děti a jejich rodiče. Předpokládaná cena bude 12 Kč a mělo by to vycházet za
kalkulované náklady. Upřesnění zřizovací listiny je dodatkem č. 2, část VII. ZL je nahrazena úplným
novým zněním, kde je kromě svačinek také upřesněna doplňková činnost vzdělávací a sportovně
kulturní akce zobecněním na činnosti výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1-3
živnostenského zákona. Organizace si může dle svých možností zřídit živnost na pořádání
výdělečných akcí mimo školní vzdělávání (např. kurzy) a nemusí již docházet ke změně ZL,
v opačném případě nemusí být využito. Připomínky ani dotazy nebyly.
Usn. č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov v předloženém znění týkajícím se
upřesnění vymezení doplňkové činnosti organizace.
Hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0
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b) Dotazy občanů
Za občany Markoušovic se dotazoval pan Kočí na potřebu výměny části rozvodů pitné vody, kde
dochází k častým poruchám. Starosta odpověděl, že tato oprava je v plánu, ale úseků, které
potřebují vyměnit je více i ve Velkých Svatoňovicích.
Dalším bodem diskuze byl nedostatečný až někdy žádný telefonní signál v Markoušovicích.
Starosta obeslal všechny telefonní operátory s žádostí k řešení situace v Markoušovicích, ale zatím
není zájem z jejich strany tuto věc řešit. Občané poslali dotaz i na Český telekomunikační úřad, ale
dosud nepřišla odpověď. Pan Bc. Kubját informoval, že se v Markoušovicích řeší Internet a měl by
být již brzy zaveden, čímž by šlo telefonní spojení případně také řešit.
Starosta informoval o neúspěšné žádosti o dotaci na multifunkční hřiště v Markoušovicích
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, pokusí se znovu žádat dotaci od firmy ČEZ, kde je větší šance
na přidělení.
Za občany Velkých Svatoňovic měl dotaz
, jak by se dalo řešit „řádění“ motorkářů v naší
obci – často projíždějí obcí sem a tam velkou rychlostí, kde kromě nadměrného hluku hlavně hrozí
nebezpečí střetu s osobami pohybujícími se v okolí domů apod. Navrhoval zřízení měřeného úseku
s kamerou. Starosta odpověděl, že na měřený úsek se již dotazoval a není to nyní možné, zřizování
dalších úseků nebude povoleno. Možností je objednání namátkového měření rychlosti od Městské
policie Trutnov, se kterou má obec uzavřenou mandátní smlouvu.
Další dotazy nebyly, proto starosta poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva
obce.
Zapsala:

Jitka Palachová, v.r.

Ověřili:

Bc. Aleš Vlček, v.r.
Bc. Roman Bradáč, v.r.

L.S.
Viktor Marek, starosta, v.r.
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