Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná
Datum konání: 24. 07. 2019
Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná
Přítomni:
Bc. Štěpán Čeněk,, Ing. Petra Holzhauserová, Zdeněk Fiala, Ing. Květoslav Sybr, Jaroslav
Patzelt, Jiří Žižka, Ing. Vít Šubr, Petra Vejsová
Omluveni:
RNDr. Jana Dobroruková, Mgr. Kateřina Poživilová, Jana Raizerová, Zuzana Odvárková,
Ing Milan Kuk, Bc. Petra Zivrová, Zdeněk Kramár
Přítomno 8 zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Návrhová komise:
Petra Holzhauserová
Zdeněk Fiala
Hlasování:

Pro …8……. Proti ……0….

Zdržel se ……0……

Ověřovatelé zápisu:
Květoslav Sybr
Jiří Žižka
Hlasování:

Pro …8……. Proti …0…….

Zdržel se ……0……

Zapisovatel:
Jana Dobroruková

Program zastupitelstva
1)
2)
3)
4)

Smlouva o poskytnutí dotace z Královéhradeckého kraje
Výběrové řízení na dodávku IT pro ZŠ Bílá Třemešná
Dodatek ke Smlouvě o dílo
Smlouva o věcném břemeni ČEZ
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1.

Smlouva o poskytnutí dotace z Královéhradeckého kraje¨

Obec Bílá Třemešná podala na Královéhradecký kraj v roce 2018 žádost o poskytnutí dotace,
která by měla pokrýt část více nákladů na stavbu „Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ
Bílá Třemešná. Zastupitelstvo kraje na svém jednání schválilo poskytnutí dotace ve výši 2,5
mil. Kč a schválilo příslušnou smlouvu.
Návrh:
ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
č. 19RGI02-0410 mezi obcí Bílá Třemešná a Královéhradeckým krajem a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Hlasování:

2.

Pro …8….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

Výběrové řízení

V rámci realizace projektu „Rozvoj využití IT v Třemešenské škole“, reg. č.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006879 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodávku IT. Projekt
zajišťuje obnovu stávající počítačové učebny (31 PC + ozvučení), která již byla po sedmi letech
nutná.
Bylo osloveno 5 dodavatelů, došly 2 nabídky, z nichž je nejvýhodnější nabídka spol. DLNK
s.r.o. za celkovou cenu 715.110,- Kč vč. DPH. V hodnotící komisi byli za zřizovatele přítomni
pan starosta Čeněk a pan místostarosta Sybr. Finanční prostředky jsou zajištěny z dotačního
programu IROP, dotace je v režimu ex-post, tj. nejdříve je nutné uhradit a teprve poté je možné
požádat o platbu. Tj. akci je nutné předfinancovat z vlastních zdrojů.
Návrh:
a) ZO bere na vědomí výsledek výběrového řízení na dodávku informačních
technologií v rámci projektu „Rozvoj využití IT v Třemešenské škole“, reg. č.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006879.
b) ZO schvaluje kupní smlouvu na dodávku setů stolních PC a ozvučení pro ZŠ a MŠ
v Bílé Třemešné, okr. Trutnov a pověřuje ředitele příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov podpisem této
kupní smlouvy.
c) ZO souhlasí s použitím finančních prostředků vázaných na bankovních účtech
příspěvkové organizace k předfinancování tohoto projektu.
Hlasování:

Pro …8….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

3. Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1804/2018
V průběhu realizace stavby „Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná“ firmou
Stavoka Kosice, a. s., došlo ke změně díla jež byla vyvolána v důsledku zjištění skutečností
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odlišných od projektové dokumentace, kdy bylo v důsledku těchto zjištění nezbytné realizovat
vícepráce a méněpráce za účelem řádné realizace stavby. Tyto vícepráce a méněpráce byly
oběma smluvními stranami řádně odsouhlaseny a byl sepsán Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č.
1804/2018.
Návrh:
ZO schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1804/2018 uzavřený mezi Obcí Bílá
Třemešná a firmou Stavoka Kosice, a. s., na provedení víceprací a méněprací při
zhotovení „Přístavby pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná“. ZO pověřuje
starostu podpisem dodatku.
Hlasování:

Pro …8….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

4. Smlouva o věcném břemeni ČEZ
Obec obdržela od spol. ČEZ Distribuce, a. s., návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene – pro zemní kabelové vedení.
Jedná se o pozemkovou parcelu č. 1168/2 v k. ú. Bílá Třemešná, na které budou provedeny
výkopové práce a položení zemního kabelu nízkého napětí z důvodu přípojky pro stavbu RD
Pacáková na p. č. 1097/57 v k. ú. Bílá Třemešná.
Návrh:
ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě se spol. ČEZ Distribuce, a. s. a Obcí
Bílá Třemešná, o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-122016755/SOBS VB/2 B.Třemešná KNN P. Č. 1097/57 RD Pacáková.
Hlasování:

Pro …8….

Proti ……0….

Zdržel se …0………
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Schválená usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná ze dne 24. 07. 2019
1) ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého
kraje č. 19RGI02-0410 mezi obcí Bílá Třemešná a Královéhradeckým krajem a
pověřuje starostu jejím podpisem.
2) ZO
a) bere na vědomí výsledek výběrového řízení na dodávku informačních
technologií v rámci projektu „Rozvoj využití IT v Třemešenské škole“, reg. č.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006879.
b) ZO schvaluje kupní smlouvu na dodávku setů stolních PC a ozvučení pro ZŠ a
MŠ v Bílé Třemešné, okr. Trutnov a pověřuje ředitele příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov podpisem této
kupní smlouvy.
c) ZO souhlasí s použitím finančních prostředků vázaných na bankovních účtech
příspěvkové organizace k předfinancování tohoto projektu.
3) ZO schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1804/2018 uzavřený mezi Obcí Bílá
Třemešná a firmou Stavoka Kosice, a. s., na provedení víceprací a méněprací při
zhotovení „Přístavby pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná“. ZO
pověřuje starostu podpisem dodatku.
4) ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě se spol. ČEZ Distribuce, a. s. a
Obcí Bílá Třemešná, o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-2016755/SOBS VB/2 B.Třemešná KNN P. Č. 1097/57 RD Pacáková.

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hodin a ukončeno v 18:30 hodin.

Ing. Květoslav Sybr, Jiří Žižka
ověřovatelé zápisu

Bc. Štěpán Čeněk
starosta
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