Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice
dne 11. 2. 2015 od 18.00 hod. v sále KD Doubravčice
Přítomní: Jaroslav Prkno, Tomáš Němec, Martin Rubeš, Miroslav Hájek, František
Chmelenský, Martin Hladík, Mgr. Kristýna Žákovcová
Nepřítomní:
Zapisuje: M. Hladík
Ověřovatelé: T. Němec, F. Chmelenský
PROGRAM:
1) Seznámení s předloženými nabídkami k záměru obce na prodej pozemku parc.č. 191/3
(ostatní plocha).
2) Projednání žádosti p. Martina Dvořáka o úpravu stanoviště autobusové zastávky před
č.p. 27.
3) Schválení jednacího řádu Kontrolní komise 2015 - 2018.
4) Seznámení s podmínkami přijetí účelové dotace na krytí povodňových škod z června 2013
z prostředků Fondu solidarity Evropské unie.
5) Seznámení zastupitelstva s výběrovým řízením na dodavatele vybavení nové třídy MŠ
Doubravka a podpis smlouvy s vítězným uchazečem.
6) Projednání a schválení podání žádosti o dotaci na FROM (Fond rozvoje obcí a měst)
na rekonstrukci místní komunikace v obci Doubravčice.
7) Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku parc.č.
191/56.
8) Seznámení zastupitelstva s výsledkem kontroly Kontrolního výboru.
9) Schválení OZV (Obecně závazná vyhláška) č.1/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Doubravčice.
10) Seznámení zastupitelstva s výsledky inventury za rok 2014 a schválení závěrečné zprávy.
Starosta Jaroslav Prkno přednesl program zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 1/15 – Zastupitelstvo schvaluje navržený program schůze a jako ověřovatele p.
Tomáše Němce a Jaroslava Chmelenského
Všichni pro.
Ad1) Seznámení s předloženými nabídkami k záměru obce na prodej pozemku parc.č. 191/3
(ostatní plocha).
Usnesení č. 2/15 – Zastupitelstvo se na základě schváleného záměru obce o prodeji výše
uvedeného pozemku seznámilo s předloženými nabídkami a souhlasí s podpisem kupních
smluv.
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- jedná se o prodej pozemku pro sjednocení skutečného stavu užívání tohoto pozemku a stavu
v katastru

Ad2) Projednání žádosti p. Martina Dvořáka o úpravu stanoviště autobusové zastávky před
č.p. 27.
Usnesení č. 3/15 – Zastupitelstvo souhlasí se žádostí p. Martina Dvořáka o úpravu stanoviště
zastávky před č.p. 27 v rámci připravované rekonstrukce chodníků v obci. Veškeré
vícenáklady spojené s úpravou/posunutím zastávky dle žádosti p. Dvořáka ponese v plném
rozsahu žadatel.
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- p. Dvořák požádal v rámci připravované rekonstrukce úprav chodníků v obci, které se bude
týkat i okolí dotčené autobusové zastávky, o posunutí zastávky o cca 2 metry, tak aby mohl
lépe zajíždět na svůj pozemek. Zastupitelstvo se záměrem nemá problém, parkovací "záliv"
pro zastavení autobusu je dostatečný. V případě, že však v rámci tohoto posunutí vzniknou
nějaké vícenáklady, ponese jejich úhradu v plném rozsahu žadatel.
Ad3) Schválení jednacího řádu Kontrolního výboru 2015 - 2018.
Usnesení č. 4/15 – Zastupitelstvo schvaluje jednací řád kontrolního výboru.
Pro: všichni
Ad4) Seznámení s podmínkami přijetí účelové dotace na krytí povodňových škod z června
2013 z prostředků Fondu solidarity Evropské unie.
Usnesení č. 5/15 – Zastupitelstvo bylo seznámeno s podmínkami přijetí této dotace
a schvaluje přijetí finančních prostředků z Fondu solidarity EU a podepsání smlouvy o
poskytnuté účelové dotace na krytí povodňových škod z června 2013 z prostředků Fondu
solidarity.
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- jedná se účelovou dotaci na opravy obecního majetku (např. kanceláře obecního úřadu)
zničených při bleskových povodních v červnu 2013.
Ad5) Seznámení zastupitelstva s výběrovým řízením na dodavatele vybavení nové třídy MŠ
Doubravka a podpis smlouvy s vítězným uchazečem.
Usnesení č. 6/15 – Zastupitelstvo se seznámilo s výsledky výběrového řízení na dodavatele
vybavení nové třídy MŠ Doubravka a souhlasí s podpisem smlouvy s vítězným uchazečem.
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- jedná se interiérové vybavení nové třídy MŠ Doubravka (např. skříňky, stolky, židle).
Ad6) Projednání a schválení podání žádosti o dotaci na FROM (Fond rozvoje obcí a měst)
na rekonstrukci místní komunikace v obci Doubravčice.
Usnesení č. 7/15 – Zastupitelstvo projednalo tento záměr a schvaluje podání žádosti.
Podmínkou přijetí žádosti však bude, že spoluúčast obce k této dotaci uhradí v plné výši
majitelé nemovitostí v okolí dotčené komunikace.
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- jedná se dotaci na rekonstrukci komunikace, včetně osvětlení v lokalitě okolo „zelené
řadovky“

Ad7) Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku parc.č.
191/56.
Usnesení č. 8/15 – Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce, a.s.
na pozemku parc.č. 191/56 za standardní úplatu.
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- jedná se o souhlas s vybudováním elektro přípojky vedené přes pozemek obce k nově
budované nemovitosti

Ad8) Seznámení zastupitelstva s výsledkem kontroly Kontrolního výboru.
Předseda kontrolního výboru p. Miroslav Hájek seznámil zastupitele s výsledky kontroly
Kontrolního výboru. Zastupitelé jeho zprávu vzali na vědomí.
Doplňující info k výše uvedenému:
- p. Hájek seznámil zastupitelstvo s tím, že bylo kontrolováno, zda jsou dodržována usnesení
ze zasedání zastupitelstva ze dne 4.11.2014, 11.11.2014, 3.12.2014 a 29.12.2014. p. Hájkem
bylo konstatováno, že vše je v pořádku.
Ad9) Schválení OZV (Obecně závazná vyhláška) č.1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Doubravčice.
Usnesení č. 9/15 – Zastupitelstvo schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky č.1/2015.
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- jedná se specifikaci systému shromažďování a nakládání s odpady na území obce
Ad10) Seznámení zastupitelstva s výsledky inventury za rok 2014 a schválení závěrečné
zprávy.
Zastupitelé byli seznámeni s výsledky inventury za rok 2014 a vzali tuto informaci na vědomí.
Doplňující info k výše uvedenému:
- v rámci inventury nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly a evidence majetku vedena
v programu EKO i v knihách byla bez závad.
- pro zajímavost stav majetku obce dle účetní evidence je jen ve stavbách 148 881 653,74 Kč
a v pozemcích dalších 12 756 705,01 Kč.
Diskuze:
1) Byl vznesen dotaz na změnu frekvence svozu z týdenního na 14 denní. Zda obec zvážila
problematiku možného zápachu z popelnic v letním období.
Pan starosta vysvětlil, že samozřejmě i toto bylo zvažováno. Nicméně dle zkušeností mnoha
okolních obcí, kde mají 14 denní svoz již mnoho let, to není zásadní problém. Je to i v
souladu s hygienickými požadavky. Dále upřesnil, že počet požadavků obyvatel na týdenní
svoz se každým rokem snižoval a tato frekvence byla nadále již ekonomicky neudržitelná.

2) p. Lieder vznesl dotaz na výši vodného. Požádal, zda může dostat podrobný rozpis, jak
byla tato cena stanovena.
Jednatel Technických služeb Doubravčice (TSD) p. Rubeš sdělil, že tento rozpis je již
aktuálně zveřejněn na webových stránkách TSD a je možné si ho kdykoliv stáhnout.
Na doplňující dotaz p. Liedera, zda je možné mu sdělit komentář k jednotlivým položkám,
bylo přislíbeno, že do konce března 2015 bude tento komentář vypracován.
Ověřil: T. Němec, F. Chmelenský

Jaroslav Prkno
starosta

Vyvěšeno dne: 16. 2. 2015

Sejmuto dne:

