Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice dne 12.12.2011

Přítomní: Prkno, Němec, Pačesová, Jeník, Rubeš, Baborský, Hájek
Program:
1) Smlouva o pronájmu lesního pozemku
2) Smlouva se společností ASA na svoz odpadu 2012
3) Smlouva o zřízení věcného břemene pro ČEZ
4) Návrhy na změnu č.4 ÚP obce
5) Rozpočet na rok 2012
6) Zadávací řízení na výběr dodavatele vodovodního přivaděče Kostelec – Kozojedy
7) Obecně závazná vyhláška o údržbě zeleně a ochraně životního prostředí
8) Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad
9) Výběr a schválení inventarizační komise
10) Rozpočtové opatření č. 8/2011
11) Žádost o dotaci na vodovodní přivaděč

USNESENÍ 69/11 Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání.
Ad1 ) Správcem lesního pozemku je ŠLP ČZÚ, plánovaná výše těžeb na období 2011-2020 je 2500
m3, navrhovaný nájem: 70.000 Kč /ročně.
USNESENÍ 70/11 Zastupitelstvo schvaluje pronájem lesního pozemku p.č. , k.ú. Doubravčice za výše
uvedených podmínek. (všichni pro).
Ad 2) Smlouva na svoz odpadu se společností ASA. Návrh na rok 2012, náklady celkem 635968 Kč
ročně. Oproti roku 2011 jsou náklady vyšší o 8%. Obec doplácí v roce 2011 cca 150.000 ročně
k vybraným poplatkům na pokrytí nákladů.
USNESENÍ 71/11 Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy s ASA spol. s.r.o. za těchto podmínek:
Během roku se zastupitelstvo pokusí sehnat levnějšího likvidátora odpadu na rok 2013. (všichni pro).
Ad 3) Smlouva o zřízení věcného břemene pro ČEZ.
USNESENÍ 72/11 Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ,
uložením kabelu pro pozemek 342/83 (všichni pro)

Ad4) Změna č. 4 ÚP obce byla iniciována p. Bémem, majitelem letiště. Bude rovněž spolufinancovat
náklady na změnu územního plánu.
1) Žádost pí Marcely Lazarové o zařazení pozemku p.č. 479/14 jako stavební parcelu. Pozemek je
již nyní určen k zástavbě chatou. Bez usesení
2) Žádost Ing. Dalibora Pačesa o zařazení pozemku p.č. 336 o výměře 4877 m2 do územního
plánu pro výstavbu rodinných domů s možností drobného podnikání tj do smíšeného
venkovského území.
USNESENÍ 73/11 Zastupitelstvo nesouhlasí se zařazením pozemku p.č.336 pro výstavbu RD (Pačesová,
Baborský, Prkno, Němec proti, Hájek, Rubeš, Jeník se zdrželi)
3) Źádost p. Béma o zařazení pozemků p.č., 570, 571, 569, 568/1 567/2 o výměře 3.3266 ha jako
plochu pro starty a přistání sportovních létajících zařízení, pozemky 722, 724 jako komerční
zóna
USNESENÍ 74/11 Zastupitelstvo souhlasí se se zařazením pozemků p.č., 570, 571, 569, 568/1
567/2 jako plochu pro starty a přistání sportovních létajících zařízení a pozemky 722, 724 jako
komerční zóna. (všichni pro)
4) Žádost p. Klabíka o změnu regulativu pro pozemek p.č. 358/19.
USNESENÍ 75/11 Zastupitelstvo schvaluje vynětí p.č. 358/19 z regulativu min 800 m2. (všichni pro)

5) Žádost p. Jiráčka o zařazení pozemku p.č. 142/18 na výrobní území
USNESENÍ 76/11 Zastupitelstvo souhlasí se zařazením pozemku p.č. 142/18 na výrobní území (všichni
pro).

6) Žádost paní Libuše Bucharové, Jiřího Jiráčka, Ing. Heleny Žákové o zařazení pozemků p.č.
142/12, 13, 14, 15, 16 o změnu využití pozemků z rekreace na obytné území.
USNESENÍ 77/11 Zastupitelstvo souhlasí se změnou využití výše uvedených pozemků na obytné
území. ( Pačesová,Rubeš, Hájek, Jeník, Baborský pro, Prkno proti, Němec se zdržel).

7) Žádost pana Tomáše Sehnala o zrušení využití části pozemku p.č. 342/6 o změnu funkčního
využití na neplodnou půdu
USNESENÍ 78/11 Zastupitelstvo nesouhlasí se změnou funkčního využití pozemku p.č. 342/6
(všichni proti).
8) Žádost paní Libuše Bucharové o zařazení pozemku 335/12 pro výstavbu rodinných domů.
K pozemku není přístupová cesta.

USNESENÍ 79/11 Zastupitelstvo nesouhlasí se zařazením pozemku pč. 335/12. ( proti 6, Hájek se
zdržel.
9) Žádost paní Alice Jaré, p. Ing. Otto Pačese o zařazení pozemku p. č. 326 jako stavební parcelu.
USNESENÍ 80/11 Zastupitelstvo nesouhlasí se zařazením p. č. 326 jako stavební parcelu (proti 6,
Hájek se zdržel).
10) Žádost pana Martina Petrlíčka o zařazení pozemku p.č. 334/1 jako stavební pozemek.
USNSESENÍ 81/11 Zastupitelstvo nesouhlasí se zařazením pozemku p.č. 334/1 jako stavební
pozemek. (všichni proti)
11) Žádost pana Josefa Vyskočila o zrušení regulativu 750 m2 pro p.č. 93/9
USNESENÍ 82/11 Zastupitelstvo souhlasí se změnou regulativu pro p.č. 93/9 (6 pro, proti Němec )
12) Žádost paní Toulcové o zrušení požadavku zpracování územní studie pro pozemky p.č. 164/37,
164/9, 164/10.
USNESENÍ 83/11 Zastupitelstvo nesouhlasí se zrušením územní studie pro p.č. 164/37, 164/9, 164/10
(všichni proti)
13) Žádost paní Jany Dvořákové o změnu funkčního využití p.č. 335/85 a 86 z orné půdy na
zahradu.
USNESENÍ 84/11 Zastupitelstvo souhlasí se změnou funkčního využití p.č. 335/85 a 86 z orné
půdy na zahradu. (všichni pro)
14) Žádost pana Jiřího Jiráčka a Libuše Bucharové o změnu funkčního využití pozemků p.č. 416,
418, 419, 478, 335/12 a 335/14 z orné půdy na obytné území.
USNESENÍ 85/11 Zastupitelstvo nesouhlasí se změnou funkčního využití pozemků p.č. 416, 418, 419,
478, 335/12 a 335/14. (všichni proti)

15) Žádost paní Jany Hončové o změnu regulativu, neuplatnění min. 800 m2 pro p.č. 309/19 a
309/13
USNESENÍ 86/11 Zastupitelstvo souhlasí se změnou regulativu min. velikosti parcely pozemku p.č.
309/19 a 309/13 (6 pro, Němec proti)

16) Žádost paní A. Schmidové, Ivy Šebkové a Lenky Maťovčíkové o zařazení p.č. 337/1 pro
výstavbu rodinných domků s možností drobného podnikání.
USNESENÍ 87/11 Zastupitelstvo souhlasí se změnou funkčního využití pozemku p.č. 337/1 pro
výstavbu rodinných domů (všichni pro)

17) Na návrh stavebního úřadu změna funkčního využití pozemků p.č. 582/4 a 458/8 pod býv.
silážní jámou na Osyčinách. Pozemek 479/3, 479/9, 482/3 a 530/6 sousedící s komunikací na
komerční zónu. Pozemky jsou ve vlastnictví obce
USNESENÍ 88/11 Zastupitelstvo schvaluje změnu funkčního využití obecních pozemků p.č. 582/4
a 458/8 na Osyčinách na sportoviště a pozemků p.č 479/3, 479/9, 482/3 a 530/6 na komerční
zónu. (všichni pro)
Ad 5) Žádost paní Věry Hrdličkové o zařazení pozemku p.č. 151 do územního plánu k bydlení nebo
ind. rekreaci.
USNESENÍ 89/11 Zastupitelstvo nesouhlasí se zařazením pozemku p.č. 151 do úp k bydlení.
(všichni proti)
Ad 5) Rozpočet na rok 2012 byl řádně zveřejněn, žádné připomínky.
USNESENÍ 90/11 Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2013 (všichni pro).
Ad 6) Na výběr dodavatele vodovodního přivaděče Kostelec – Kozojedy Byly obeslány firmy
Zepris, Alstap, Stavební a realitní Nymburk s.r.o. Jediným kriteriem je cena.
Otevírání obálek: Stavební a realitní Nymburk: 4.944.424,58 Kč, Alstap: 4.757.022,11 Kč , Zepris
4.610.655,78 Kč. Nejnižší cenu nabídla společnost Zepris.
USNESENÍ 91/11 Zastupitelstvo na základě výběru nejvýhodnější nabídky schvaluje podpis
smlouvy na výstavbu vodovodního přivaděče se společností Zepris. (všichni pro)
Ad 7)
USNESENÍ 92/11 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 k zajištění
udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně
v zástavbě a ostatní veřejné zeleně. (všichni pro)
Ad 8)
USNESENÍ 93/11 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunální
odpad č. 4/2011, kterou se ruší vyhláška o poplatku za komunální odpad předchozí. Nová
vyhláška se schvaluje ve stejném znění. Částky všech poplatků se zvyšují o 10%. (všichni pro).
Ad 9) Inventární komise: Petr Jeník, Martin Rubeš (předseda), Miroslav Pačes
USNESENÍ 94/11 Zastupitelstvo jmenuje inventurní komisi ve výše uvedeném složení (všichni pro)
USNESENÍ 95/11 Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2011. (všichni pro)

Ad 10) Žádost o dotaci z programu středočeského fondu životního prostředí a zemědělství ve výši
4.610.656 na vodovodní přivaděč.

USNESENÍ 96/11 Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z programu středočeského
fondu životního prostředí a zemědělství ve výši 4.610.656 na vodovodní přivaděč. (všichni pro)
Skončeno v 20.35
Zapsal Baborský
Ověřili: Jeník, Rubeš

Jaroslav Prkno, starosta

