Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice dne 3. 9. 2013
Přítomni: Prkno, Němec, Hájek, Pačesová
Nepřítomní: Ing. Baborský, Rubeš
Zapisuje: T. Němec
Ověřovatelé: Pačesová, Hájek

PROGRAM
1) Schválení OZV č. 1/2013, kterou se vydává 1. Cenová mapa stavebních pozemků obce
Doubravčice.
2) Schválení Mandátní smlouvy o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na povodňové škody v obci
Doubravčice s Folbeset plus, s.r.o.
3) Seznámení zastupitelů s výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby
„ Rekonstrukce Kulturního domu v Doubravčicích“ a podpisu smlouvy o dílo s 1. uchazečem popř.
dalším v pořadí.
4) Seznámení zastupitelů s nabídkami na odkoupení stav. parcely č. 432 v k.ú. Doubravčice a
schválení podpisu kupní smlouvy s vybraným zájemcem.
5) Seznámení zastupitelů s nabídkami na odkoupení a směnu pozemků parc. č. . 479/3, 479/9, 482/3 a
530/6 v k.ú. Doubravčice a schválení podpisů směných a kupních smluv s vybranými zájemci.
6) Projednání žádosti o revizi změny č.3 Územního plánu obce Doubravčice podanou p. Jaroslavem
Pačesem.
7) Schválení podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na rok 2014.
8) Schválení finančního příspěvku pro Mateřskou školu Doubravka, příspěvková organizace.

Usnesení č. 73/13 – Zastupitelstvo schvaluje navržený program schůze a souhlasí s doplněním bodů 7
a 8.
Všichni pro.
Usnesení č. 74/13 – Zastupitelstvo schvaluje OZV č. 1/2013, kterou se vydává 1. cenová mapa
stavebních pozemků obce Doubravčice.
Všichni pro.
Usnesení č. 75/13 – Zastupitelstvo schvaluje Mandátní smlouvu o zabezpečení přípravy žádosti
o dotaci na povodňové škody v obci Doubravčice s Folbeset plus, s.r.o.
Všichni pro.
Usnesení č. 76/13 – Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby
„ Rekonstrukce Kulturního domu v Doubravčicích“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o
dílo s 1. uchazečem popř. s dalším v pořadí. Cena prvního uchazeče je 3.510.201,- Kč bez DPH.
Všichni Pro.

Usnesení č. 77/13 – Zastupitelstvo bere na vědomí jedinou nabídku na odkoupení stav. parcely
č. 432 v k.ú. Doubravčice a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy s jediným zájemcem.
Všichni pro.
Usnesení č. 78/13 – Zastupitelstvo bere na vědomí jedinou nabídku na odkoupení části pozemků parc.
č. 479/3, 479/9, 482/3 a 530/6 v k.ú. Doubravčice a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy s
jediným zájemcem za 300,- Kč/m2. Celkem bude geometrickým plánem odděleno a prodáno přibližně
2430 m2.
Všichni pro.
Usnesení č. 79/13 – Zastupitelstvo zamítá žádost o revizi změny č.3 Územního plánu obce
Doubravčice podanou p. Jaroslavem Pačesem z důvodu dodržení všech zákonných povinností při
projednání změny č.3. Obecní zastupitelstvo zařadí žádost k projednání do příští změny územního
plánu.
Všichni pro.
Usnesení č. 80/13 – Zastupitelstvo obce Doubravčice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
„Výstavba Mateřské školy v Doubravčicích – etapa IV.“ ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst
pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových
nákladů projektu.
Všichni pro.

Usnesení č. 81/13 - Obec Doubravčice stanovuje výši finančního příspěvku na provozní náklady
Mateřské školy Doubravka Doubravčice pro rok 2013 jako zřizovatel této příspěvkové organizace ve
výši 100 000,-Kč.
Všichni pro.

Jednání skončeno 19.15 hod
Zapsal: Němec
Ověřil: Hájek, Pačesová

J. Prkno - starosta

