USNESENÍ
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Svatoňovice ze dne 17.07.2019
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.

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.

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.

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.

Zapsala: Jitka Palachová, v.r.

Úprava usnesení:

Bc. Jakub Kubját, v.r.
Mgr. Stanislava Illnerová, v.r.

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

