Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice dne 8.10.2012
Přítomní zastupitelé: Prkno, Němec, Hájek, Pačesová, Baborský
Ověřovatelé: Pačesová, Hájek
PROGRAM:

1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na pozemcích
parc.č. 981/1 v k.ú. Doubravčice za cenu 500,-Kč. + DPH pro ČEZ Distribuce. Zasíťování
NN v oblasti bývalého ZD
2) Seznámení zastupitelů obce s rozpočtovým opatřením č. 5/2012 a 6/2012
3) Schválení podpisu dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.S13-055-0002 se SILMEX, s.r.o.
4) Jmenovaní inventární komise
5) Schválení podpisu smlouvy s Cui bono, s.r.o. o zabezpečení řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu.
6) Projednání rezignace a vzdání se mandátu zastupitele Petra Jeníka
7) Schválení kupní smlouvy na obecní pozemek parc.
. 335/20 s ing. Jiřím a Evou Šponerovými.
8) Seznámení zastupitelstva s částečným krajským auditem.
9) Schválení zástavní smlouvy se Zepris, s.r.o.
10) Schválení smlouvy o půjčce na zajištění financování části díla veřejného osvětlení.
11) Smlouva o změně závazků s TOST CZ, s.r.o.

USNESENÍ 62/12: Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání (všichni pro).
Ad 1) Věcné břemeno pro ČEZ, zasíťování parcel.
USNESENÍ 63/12 Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene provozování distribuční
soustavy pro ČEZ na pč. 981/1 za cenu 500 Kč(všichni pro)
Ad 2)
USNESENÍ 64/12 Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. 5/2012 a 6/2012 (všichni
pro).
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Ad 3) Posun předání díla z důvodu posunu zahájení stavebních prací
USNESENÍ 65/12 Zastupitelstvo schvaluje podpis dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.S13-0550002 se SILMEX, s.r.o. (všichni pro)
Ad 4)
USNESENÍ 66/12 Zastupitelstvo jmenuje inventární komisi ve složení: předseda Rubeš,
členové Němec, Pačesová. (všichni pro)
Ad 5) Zařízení a vybavení školky v hodnotě více než 1,5 mil. Kč. Zakázka malého rozsahu.
USNESENÍ 67/12 Zastupitelstvo schvaluje podpis smlouvy s Cui bono, s.r.o. o na
zabezpečení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu.(všichni pro)
Ad 6)
Petr Jeník se vzdal mandátu zastupitele.… -na vědomí – bez usnesení.
Ad 7)
USNESENÍ 68/12 Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy na obecní pozemek parc.
. 335/20 s ing. Jiřím a Evou Šponerovými za 1.065.540 Kč (všichni pro)
Ad 8) Byl objednán dílčí audit u krajského úřadu
Byly nalezeny tyto nedostatky:
-

nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o opatřeních k nápravě,

-

v dohodě o pracovní činnosti nebyl sjednán rozsah pracovní doby,

-

nebyl sestaven plán inventur, nebyla sestavena inventarizační zpráva, nebyly označeny
inventarizační položky (termín do konce roku)

na vědomí – bez usnesení
Ad 9) Půjčka na kanalizaci k zajištění se zřizuje zástavní právo.
USNESENÍ 69/12 zastupitelstvo schvaluje zástavní smlouvu na obecní pozemky 335/87,
335/88, 335/89, 335/95, 335/97, 335/98, 335/99, 335/100, 335/101, 335/102, 163/6, 183, 184,
185, 186, 187, 188/1, 189, 190, 191/1, 191/2, 191/6, 191/14, 191/15, 191/28, 192/1, 192/2,
192/15, 1003/22-28 vše k.ú. Doubravčice, k zajištění pohledávky 13.800.000 Kč ve prospěch
Zepris, s.r.o. (všichni pro)
Ad 10)
USNESENÍ 70/12 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o půjčce se Zepris s.r.o. ve výši
1.000.000 Kč na financování dokončení veřejného osvětlení (všichni pro).
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Ad 11) na základě kontroly krajských dotací na dokončení MŠ. Další dotace bude uvolněna
na základě změny smlouvy – prodloužení splatnosti faktur. Dohoda o změně závazku, aby
mohla být dočerpána dotace
USNESENÍ 71/12 Zastupitelstvo schvaluje dohodu o změně závazku s TOST CZ –
prodloužení splatnosti faktur. (všichni pro)
Diskuse:
Dotaz na dokončení veřejného osvětlení – přesun nadzemního vedení nízkého napětí
financuje ČEZ. Na těchto sloupech bylo též veřejné osvětlení v centru obce. Místo poplatku
za užití veřejného prostranství byly položeny kabely a rozvaděče veřejného osvětlení. Svítidla
financuje obec. Tam kde nebylo možné umístit sloup na obecní pozemek, jsou po dohodě
s majiteli umístěny na soukromých pozemcích. Osvětlení Na Zámkách závisí na výstavbě na
nových parcelách v této lokalitě, která bude podmínkou výstavby.
Skončeno v 18.40

Zapsal Baborský

Ověřili: Prkno, Pačesová

Starosta:
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