Přehled přijatých usnesení ze 35. zasedání ZO konaného dne 30. 8. 2022

Zastupitelstvo obce Batňovice schvaluje:

-

-

-

-

-

-

navržený program jednání o 8 bodech
nabídku firmy ROZEPOS s.r.o., IČ: 04908503, ve výši 989 484, 91 Kč včetně DPH, která byla
hodnotící komisí doporučena jako nejvýhodnější v zakázce malého rozsahu „Odstranění
objektu č.p. 184 v obci Batňovice“
cenovou nabídku společnosti SVS, Ing Daniel Haase, IČ: 05661803 ve výši 68 000 Kč bez DPH
na zajištění výkonu technického dozoru investora při realizaci projektu „Odstranění objektu
č.p. 184 v obci Batňovice“
doplnění Zprávy o uplatňování Územního plánu Batňovice o žádost č.8, p. p. č. 818/2, 818/4,
825, 813/1 a 837/2
předloženou Zprávu o uplatňování územního plánu Batňovice zpracovanou Městským úřadem
v Trutnově
pořízení Změny č.1 územního plánu Batňovice zkráceným postupem
projektanta: TENET, spol. s r. o., IČ: 63220385, Ing. arch. Vladimír Smilnický ke zpracování
Změny č.1 Územního plánu Batňovice
určeným zastupitelem pro pořízení změny č. 1 bude starosta obce Petr Horák, zastupuje
místostarosta Miloslav Šrejber
schvaluje náklady dle cenové nabídky architektonického ateliéru TENET, spol. s r.o., IČ:
63220385 na zpracování změny č.1 územního plánu Batňovice ve výši 145 200 Kč s DPH
rozpočítat jednotlivým žadatelům rovným dílem
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2021945/VB1 se
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, věcným břemenem ve vlastnictví obce jsou
dotčené pozemky 974/10 a 1181/14 v k. ú. Batňovice
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. VB 37443/IV-12-2024334 se společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 o zřízení VB na
p.p.č. 1091/1 a 1073/1 v k. ú. Batňovice
žádosti spolků o dary z rozpočtu obce: SDH Kvíčala – Vozatajské závody 2022 ve výši 7 000 Kč,
Spolek Včeličky na pořádání akce pro děti Varťánek 5 000 Kč a pořádání akce Strašidelný les
5 000 Kč
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Zastupitelstvo obce Batňovice bere na vědomí:

-

kontrolu Usnesení z minulého zasedání č. 34
zprávu finančního výboru o kontrole ze dne 18. 8. 2022
Diskuze:
Ředitelka školy Mgr. Šolcová, ZŠ a MŠ Batňovice – informace o auditu školní inspekce, zjištěné
nedostatky, zejména financování obědů pro cizí strávníky, zřizovatel požaduje zajištění obědů
pro cizí strávníky minimálně do konce roku 2022 v souladu s pravidly financování
Ing. Libor Tuček – informace o prodeji lyžařského vleku Verpán
Místostarosta: Veřejné osvětlení – doba svícení
Starosta: Vytápění ZŠ a MŠ Batňovice – výměna plynového kotle za kondenzační

zápis pořízen dne: 30. 8. 2022

Ověřovatelé zápisu: Petr Hejna
Josef Pich ml.

Miloslav Šrejber
místostarosta

Petr Horák
starosta
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