Zápis ze
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOUBRAVČICE,
dne 7. 2. 2013
Přítomni: Prkno, Baborský, Pačesová, Hájek, Němec
PROGRAM
1) Schválení přestupkové komise a slib členů
2) Schválení podpisu dodatku č.2 s ALSTAP, s.r.o. – Vodovod Doubravčice
3) Schválení vyvěšení záměru obce na prodej pozemku parc.č. 335/30 o výměře 54m2
za 1290,-/m2
4) Schválení podpisu darovací smlouvy s Miroslavem Šonským na část pozemku
parc.č. 191/1 o výměře 30m2
5) Schválení vyvěšení záměru obce na částečný pronájem nebytových prostor v č.p.94
I.patro v Doubravčicích (knihovna) Aleně Kvasničkové (výuka ANJ).
6) Schválení dodatku č.1 k investičním smlouvám.
7) Projednání žádosti MŠ Ledňáček, rozšíření pronajatých ploch o cca 8m2 na
skladovací prostory.
8) Schválení dodatku ke smlouvě o dodávkách plynu Číhadlo o.s. a Primagasem
9) Projednání návrhu směnné smlouvy s TJ Sokol Doubravčice. Narovnání
pozemkových vztahů a vyvěšení záměru.
10) Projednání nabídky L. Šebka na odkoupení NA Multicar
11) Zajištění servisních služeb na kanalizační a vodovodní přípojky (servisní smlouva)
12) Schválení podpisu mandátní smlouvy s Ambrota plus, s.r.o. na zajištění dotace na
výstavbu dětského hřiště.
13) Seznámení zastupitelstva s výsledky inventury a schválení závěrečné zprávy.

14) Seznámení zastupitelstva s výsledky kontroly MVČR a přijetí nápravných
opatření.
USNESENÍ 1/13
Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání včetně pozměňujících bodů
(všichni pro)
Ad 1) Starosta jmenoval jako členy přestupkové komise: předseda: Tomáš Holub,
členové: Tomáš Baborský, Miroslav Hájek, Kristýna Žákovcová a členové složili slib
do rukou starosty.
USNESENÍ 2/13 Zastupitelstvo schvaluje jmenování členů komise pro projednávání
přestupků v uvedeném složení. (všichni pro)
Ad 2) USNESENÍ 3/13
Zastupitelstvo schvaluje podpis dodatku č.2 ke smlouvě s ALSTAP, s.r.o. – Vodovod
Doubravčice – změna ceny díla. (všichni pro)
Ad3) USNESENÍ 4/13
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje p.č. 335/30 k.ú Doubravčice (všichni pro)
Ad4) USNESENÍ 5/13
Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu na darování pozemku p.č. 646 o výměře 30
m2 panu Miroslavu Šónskému. Důvodem darování je předchozí darovací smlouva na
100m2 pro Obec Doubravčice ze dne 9.7.2012 (všichni pro)
– cena v místě obvyklá
Ad5) USNESENÍ 6/13
Zastupitelstvo schvaluje záměr obce na částečný pronájem nebytových prostor v č.p.94
I.patro v Doubravčicích (knihovna) Aleně Kvasničkové (výuka ANJ). (všichni pro)
Ad6) USNESENÍ 7/13
Zastupitelstvo schvaluje dodatek ke smlouvě o investičním příspěvku – posun
realizace o dva roky, změna termínu 31. 12. 2014 lokalita Na Zámkách a zbylé
nezasíťované ulice v obci (všichni pro)
Ad7) USNESENÍ 8/13
Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor MŠ Ledňáček (4 pro,
Pačesová se zdržela)
Ad 8) USNESENÍ 9/13zastupitelstvo schvaluje dodatek ke smlouvě o dodávkách
plynu se společností Primagas, přistoupení Obce Doubravčice ke smlouvě
(všichni pro)

Ad 9) USNESENÍ 10/13
Zastupitelstvo schvaluje záměr obce směnit nemovitý majetek pozemek p.č. 992/4 ve
vlastnictví obce Doubravčice za pozemek p.č. 307/16 ve vlastnictví TJ Sokol
Doubravčice. Účelem je narovnání stavu, kdy přes pozemek TJ Sokol vede veřejná
komunikace. (všichni pro)
Ad 10) USNESENÍ 11/13
Zastupitelstvo schvaluje prodej multikáry p. Šebkovi za 20.000 Kč.
(všichni pro)
Ad 11) Starosta seznámil zastupitele s nutností uzavřít servisní smlouvu po ročním
zkušebním provozu ČOV a domovních kanalizačních šachet, kdy je nutné provést
revizi a čištění. Starosta vybere kandidáty na školení u firmy AQ plus.
(bez usnesení)
Ad 12)
USNESENÍ 12/13 Zastupitelstvo schvaluje uzavření mandátní smlouvy se společností
Ambrota Plus s.r.o. na přípravu podkladů pro podání žádosti o dotaci z operačního
programu OSA7. Prostředky z dotace budou převážně použity na hřiště u MŠ.
(všichni pro)
Ad 13)
USNESENÍ 13/13 Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky inventury a závěrečné
zprávy. (všichni pro)
Ad 14)
USNESENÍ 14/13 Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek kontroly výkonu
samostatné působnosti obce a schvaluje nápravná opatření viz. str. 19-21 Protokolu o
kontrole ze dne 17.12.2012 (všichni pro)
Ověřili: Hájek, Pačesová
Starosta

