Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice dne 21.12.2010
Přítomni: Němec, Hájek, Rubeš, Baborský, Pačesová

Program
1) Rozpočet na rok 2011
2) OZV o poplatku za komunální odpad 1/2010
3) Žádost o prodej části obecního pozemku p.č. 948/1
4) Schválení smlouvy o dílo na výstavbu IS na obecních pozemcích
5) Zimní údržba
6) Smlouva o zřízení VB pro ČEZ

7) Návrh na doplnění – schválení podání žádosti na výstavbu MŠ do FROM 2010

8) Návrh na doplnění- Vrácení poplatku za svoz komunálního odpadu za čp. 51

USNESENÍ 48/10: zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání včetně doplnění (všichni pro)
Ad 1) Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn před projednáním v zastupitelstvu obce.
USNESENÍ 49/10: zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2011 (všichni pro)
Ad 2) Návrh obecně závazné vyhlášky o poplatku za komunální odpad. Zvýšení poplatku pro rekreační
nemovitosti na 800 Kč za nemovitost. Pro majitelé nemovitostí s čp zůstává původní výše.
USNESENÍ 50/10: Zastupitelstvo schvaluje OZV č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad (všichni
pro)
Ad 3) Majitel nemovitosti u rest. Čabuzi p. Tomáš Holub žádá o odprodej části obecního pozemku o
výměře cca 20 m2 p.č. 948/1. Pozemek je zanedbaný, nevyužívaný a nevyužitelný.
USNESENÍ 51/10: zastupitelstvo souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p.č. 948/1
Ad 4) Schválení smlouvy o dílo na výstavbu IS na obecních pozemcích.
USNESENÍ 52/10: Zastupitelstvo schvaluje návrh SOD na IS pro obecní pozemky „Akátová“ a pověřuje
starostu k uzavřením smlouvy o dílo na částku 3.966.050,- se společností Vzduchotechnika
Engineering, s.r.o. (všichni pro)

Ad 5) Na základě stížností občanů proběhl výběr potenciálních poskytovatelů zimní údržby. Jediná
nabídka od fy Automotonet, cenově nepřijatelná, ceny dvojnásobné (600-700 Kč/h bez DPH) ve
srovnání se současným traktoristou. Bude jednáno o zlepšení služeb. Sehnat jiného traktoristu
s pluhem je v okolí obtížné.
Ad6)
USNESENÍ 53/10: Zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemene uložením kabelu pro p.č.
971/1 pro ČEZ Distribuce.
Ad 7)
USNESENÍ 54/10: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci ze Fondu rozvoje a obnovy
obecního majetku na rok 2011 a závazek spolufinancování akce na výstavbu MŠ Doubravčice.
(všichni pro)
Ad 8) Paní Helena Svobodová žádá o vrácení poplatku za komunální odpad pro čp. 51 z důvodu
neužívání nemovitosti. Dle záznamů obce nebyl poplatek dosud uhrazen.

Zapsal: Baborský
Ověřili: Hájek, Němec
Jaroslav Prkno, starosta

