Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Doubravčice
ze dne 16.04.2013
Přítomni: Prkno, Němec, Hájek, Baborský, Pačesová
Program:
1) Schválení návrhu zřizovací listiny Mateřské školy Doubravka, příspěvková organizace
2) Seznámení zastupitelstva s výběrovým řízením na dodavatele staveb akcí „Místní
komunikace v Doubravčicích“ a podpisem smluv.
3) Schválení podpisu darovací smlouvy na převod pozemku cca 6m2 se spol. Arnošt, Tismice.
4) Seznámení zastupitelstva s návrhem starosty Mukařova o finančním příspěvku na rozšíření
ZŠ Mukařov.
5) Projednání možnosti prodeje obecního pozemku pro ČEZ Distribuce, a.s. pod novou
trafostanicí.
6) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro ČEZ
Distribuce, a.s. na dotčené nemovitosti parc.č. 137/7 v k.ú. Doubravčice ve výši 1000,7) Seznámení zastupitelstva s rozpočtovým opatřením č.2 a přijetí usnesení.
8) Seznámení zastupitelstva s Výroční zprávou za rok 2012
9) Seznámení zastupitelstva s projektem „Energie pod kontrolou“ s možností podpisu
smlouvy o spolupráci.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Usnesení 30/13 Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání, včetně doplnění bodů 3
až 9. (Všichni pro)
Ad 1) Zřízení příspěvkové organizace – Mateřská škola Doubravka
Usnesení 31/13 Zastupitelstvo schvaluje zřízení příspěvkové organizace Mateřská škola
Doubravka,

příspěvková

organizace,

ve

znění

v Doubravčicích. (Všichni pro)
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zřizovací

listiny

Mateřské

školy

Ad 2)
Obec má možnost získat dotaci na výstavbu místních komunikací. Proběhlo výběrové řízení
na dodavatele stavby.
Komunikace 335/7 a 411/3 kolem řadovky. Výzvami byly obesláni: Dokas Dobříš, Edikt,
České Budějovice, Kaiser a spol., s.r.o., Bauset CZ Pardubice, Středočeské obalovny, a.s.
Kladno. Vítězem je Kaiser a spol., s.r.o.
Akátová 335/101, obesláni: Proficolor Nová Ves, Domistav Hradec Králové, Arnošt Tismice,
NS Cheops Kolín, Domitom s.r.o. Kleneč. Vítězem je Arnošt s.r.o.
358/20 a 164/184 obesláni Eurovia CZ Kolín, Silmex Kolín, Svietelsky stavební - České
Budějovice, NS Cheops Kolín, Vítěz Swietelsky stavební - České Budějovice.
Všechny smlouvy budou realizovány pouze za podmínky přidělení dotace. Předpokládaná
spoluúčast asi 10% bude hrazena z rozpočtu obce pouze u projektu Akátová.
Usnesení 32/13 Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smluv s vítězi výběrového řízení a
podání žádostí o dotace z Ministerstva financí – případně z jiných fondů. (Všichni pro)
Ad 3) Náprava skutečného stavu, nedoplocení.
Usnesení 33/13 Zastupitelstvo souhlasí s darovací smlouvou pro nabytí pozemku p.č. 269/14
o výměře 6 m2 od Arnošt s.r.o. (Všichni pro)
Ad4) Obec Mukařov požaduje finanční příspěvek na rozšíření kapacity školy od Obce
Doubravčice.
Usnesení 34/13 Jelikož z dopisu starosty obce Mukařov jednoznačně nevyplývá, o jakou
částku se jedná, zastupitelstvo pověřuje starostu dalším jednáním. (Všichni pro)
Ad 5)
Usnesení 35/13 Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 63/1
k.ú. Doubravčice pod umístěnou trafostanicí. (Všichni pro)

2

Ad 6)
Usnesení 36/13 Zastupitelstvo schvaluje věcné břemeno pro ČEZ uložením kabelu do p.č.
137/7 za 1000 Kč. (Všichni pro)
Ad 7)
Usnesení 37/13 Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření 2/2013. (Všichni pro)
Ad 8)
Usnesení 38/13 Zastupitelstvo bere na vědomí výroční zprávu za rok 2012.
(Všichni pro)
Ad 9)
Usnesení 39/13 Zastupitelstvo bere na vědomí nabídku Energie pod kontrolou, ops a pověřuje
starostu přípravou smlouvy na další jednání zastupitelstva k případnému podpisu smlouvy.
(Všichni pro)

Skončeno v 19:00
Zapsal: Baborský
Ověřili: Němec, Hájek
Starosta: J. Prkno

Vyvěšeno dne: 17. 4. 2013
Sejmuto dne:
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