ZÁPIS
z 16. zasedání zastupitelstva obce
ze dne 21. dubna 2021 s tímto programem:
1.
2.
3.

Rozpočtové opatření č. 4/2021
Majetkové záležitosti
Různé

Účast:

7 členů – Viktor Marek, Bc. Jakub Kubját, Mgr. Stanislava Illnerová, Tomáš
Prouza, Ing. Libor Kneifel, Petr Biegel, Věra Šrejberová, Bc. Aleš Vlček, Dušan
Frýba

Omluveni:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:
Úprava usnesení:

O členů
Jana Šrámková
Dušan Frýba, Tomáš Prouza
Ing. Libor Kneifel, Bc. Jakub Kubját

Schválení programu:
Pro: 9
Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Rozpočtové opatření č. 4/2021
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva. Dále přistoupil k hlasování o programu a určení
ověřovatelů zápisu, kontroly usnesení a zapisovatele. Seznámil přítomné s rozpočtovým
opatřením č. 3/2021, které vydal ve své kompetenci dne 31.03.2021 – navýšení příjmů z daně z
příjmů FO a z poplatků za odpad. Ke schválení zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové
opatření č. 4/2021 – přesun prostředků z paragrafu územní rozvoj na paragraf silnic.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021 v kompetenci starosty a schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2021 v předloženém znění.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

2. Majetkové záležitosti
A/ Obecnímu úřadu byly doručeny tři nabídky dodavatelů stavebních prací pro opravu komunikací
– K rampě, Ke křížku, Bremst (1. část)
1/ LTM Krkonoše s.r.o., IČ: 288 296 89 - nabízená cena: 2.402.266,07 Kč bez DPH
2/ OBIS, spol. s.r.o., IČ: 609 33 682 – nabízená cena: 2.618.913,37 Kč bez DPH
3/ Albrecht a spol. s.r.o., IČ: 274 80 950 – nabízená cena: 2.810.623,07 Kč bez DPH,
jako nejvýhodnější nabídka byla podle zadávacích kritérií vyhodnocena nabídka č. 1. LTM Krkonoše
s.r.o., IČ 288 296 89 s nabízenou cenou 2.402.266,07 Kč bez DPH.
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Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele stavebních prací pro opravu povrchu komunikací
- K rampě, Ke křížku, Bremst (1. část) - firmu LTM Krkonoše s.r.o., IČ: 288 296 89 s nejnižší podanou
cenou 2.402.266,07,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
B/ Dále byl přednesen záměr odkoupit pozemek p. č. 1860/1, který je vedený jako ostatní plocha,
ostatní komunikace a p. č. 385/2 vedený jako orná půda. Pozemky jsou vedeny na LV č. 650
v k. ú. Velké Svatoňovice. Navrhovaná cena je 72.300 Kč. Pozemek se nachází pod místní
komunikací. Důvodem odkupu je následná oprava komunikace. Připomínky nebyly a bylo tedy
přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemku p. č. 1860/1 vedeného jako ostatní plocha, ostatní
komunikace a p. č. 385/2 vedeného jako orná půda, pozemky jsou vedeny na LV č. 650
v katastrálním území Velké Svatoňovice, za celkovou cenu 72.300 Kč a pověřuje starostu
odkupem pozemkových parcel a podepsáním kupní smlouvy.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
C/ Zastupitelstvu byl předložen ke schválení záměr odkoupit pozemek p. č. 256/1 a pozemek p.
č.1818/4, které jsou vedeny jako ostatní plocha na LV č. 651 v k. ú. Velké Svatoňovice k narovnání
vlastnických vztahů k pozemkům pod místní komunikací nad Kapličkou, za celkovou cenu
20.000 Kč. Připomínky nebyly.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemků p. č. 256/1 a p. č. 1818/4 vedených jako ostatní
plocha, pozemky jsou vedeny na LV č. 651 v katastrálním území Velké Svatoňovice, za celkovou
cenu 20.000 Kč a pověřuje starostu odkupem pozemkových parcel a podepsáním kupní
smlouvy.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

D/ V dalším bodě se projednával odkup pozemku p. č. 2018/17 vedeným na LV č. 554 v k. ú. Velké
Svatoňovice jako vodní plocha za celkovou cenu 82.320 Kč. Odkupem tohoto pozemku bude
zajištěno snadnější získání dotace na projekt „Odbahnění rybníku Aman“.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemku p. č. 2018/17 vedeného jako vodní plocha,
pozemek je vedený na LV č. 554 v katastrálním území Velké Svatoňovice, za celkovou cenu
82.320 Kč se zvláštním ujednáním k vzrostlým stromům a pověřuje starostu odkupem
pozemkových parcel a podepsáním kupní smlouvy.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
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E/ Starosta informoval o nutnosti podepsat smlouvu o právu provést stavbu opěrné zdi na
pozemkové parcele č. 1106/2 a st. p. č. 410 ve společném jmění
z důvodu
přípravy na budoucí vybudování chodníku.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání smlouvy o právu provést stavbu na pozemkové
parcele č. 1106/2 a st. p. č. 410 ve společném jmění
v předloženém znění a
pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
3. Různé
Zastupitel pan Jakub Kubját vznesl dotaz týkající se zateplení tělocvičny v Markoušovicích.
Starosta odpověděl, že v nejbližší době se zateplovat nebude, a to jak z důvodu finančního i
časového. Požádal ostatní zastupitele, aby prozatím navrhli způsob provozu tělocvičny, od kterého
se bude dále odvíjet časový plán rekonstrukce. Další dotazy nebyly a zasedání bylo ukončeno.

Zapsala:
Ověřovatelé zápisu:

Jana Šrámková, v. r.
Dušan Frýba, v.r.,
Tomáš Prouza, v.r.

otisk úředního razítka

Viktor Marek, starosta, v.r.
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