Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice dne 2. 5. 2014
10.00 hodin.
Přítomni: Prkno, Němec, Hájek, Ing. Baborský, Rubeš
Nepřítomní: Pačesová
Zapisuje: T. Němec
Oveřovatelé: Rubeš, Hájek
Program:

PROGRAM
1) Schválení podpisu smlouvy s ROP Střední Čechy o poskytnutí dotace na rozšíření kapacity MŠ v
Doubravčicích V.etapa.
2) Schválení podpisu smlouvy s ROP Střední Čechy o poskytnutí dotace na rekonstrukci komunikace
k Mateřské škole v Doubravčicích.
3) Schválení podpisu smlouvy o dlouhodobém pronájmu kanalizačního a vodovodního řadu
Technickým službám Doubravčice, s.r.o.
4) Schválení podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřenou s IVK Group, s.r.o.
5) Projednání a schválení úpravy cen vodného a stočného dle výměru Ministerstva Financí č.01/2014
a schválení návrhu odběratelských smluv o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod.
6) Schválení podpisu smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů a obalů s EKO-KOM, a.s.
včetně dodatku č.1.
7) Seznámení zastupitelstva s nabídkou společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. o
realizaci protipovodňových opatřeních v obci Doubravčice (bezdrátový rozhlas, napojení na
Záchr.Info.Syst.).
8) Seznámení zastupitelstva s Rozpočtovým opatřením č.3.
9) Schválení podpisu smlouvy s LK Advisory, s.r.o. o řízení projektu „Rekonstrukce místní komunikace
k MŠ Doubravčice“.
10) Schválení podpisu smlouvy s LK Advisory, s.r.o. o řízení projektu „Rozšíření kapacity MŠ
Doubravčice“.
11) Schválení Závěrečného účtu obce Doubravčice za rok 2013.
12) Schválení podání výzvy na zajištění technické a administrativní činnosti v rámci provozu vodovodu
a kanalizace v Doubravčicích.
13) Schválení rozpočtového opatření č.4.
14) Seznámení zastupitelstva s dopisem ministra financí.
15) Schválení podpisu smlouvy s LK Advisory,s.r.o., o zpracování žádosti o dotaci na Ministerstvo
dopravy na “Oprava místních komunikací po povodních 2013“
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usnesení č. 29/14 – Zastupitelstvo schvaluje navržený program schůze a schvaluje přidání bodů
12,13,14, 15
Všichni pro.
Usnesení č. 30/14 – Zastupitelstvo obce Doubravčice v návaznosti na schválení poskytnutí dotace
Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy schvaluje uzavření smlouvy s Regionální
radou o poskytnutí dotace ve výši 3 625 090,27Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši
936 822,70 Kč, odpovídající spolufinancování projektu „Zvýšení kapacity MŠ Doubravčice“, reg. č.
CZ.1.15/3.3.00/77.01780.
Všichni pro.

Usnesení č. 31/14 – Zastupitelstvo obce Doubravčice v návaznosti na schválení poskytnutí dotace
Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy schvaluje uzavření smlouvy s Regionální
radou o poskytnutí dotace ve výši 3 711 298,40 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši
927 824,60 Kč, odpovídající spolufinancování projektu „Rekonstrukce místní komunikace k
mateřské škole Doubravčice“, reg. č.: CZ.1.15/1.1.00/74.01721.
Všichni pro
Usnesení č. 32/14 – Zastupitelstvo schvaluje podpis smlouvy o dlouhodobém pronájmu kanalizačního
a vodovodního řadu Technickým službám Doubravčice, s.r.o.
Všichni pro.
Usnesení č. 33/14 – Zastupitelstvo schvaluje podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřenou s IVK
Group, s.r.o.
Všichni pro.

Usnesení č. 34/14 – Zastupitelstvo projednalo a schvaluje úpravy cen vodného a stočného dle
výměru Ministerstva Financí č.01/2014 a schvaluje návrh nové odběratelské smlouvy o dodávce pitné
vody a odvádění odpadních vod.
Všichni pro.

Usnesení č. 35/14 – zastupitelstvo schvaluje podpis smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů a obalů s EKO-KOM, a.s. včetně dodatku č.1.
Všichni pro.

Usnesení č. 36/14 – Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou společnosti Vodohospodářský rozvoj
a výstavba, a.s. o realizaci protipovodňových opatřeních v obci Doubravčice (bezdrátový rozhlas,
napojení na Záchr.Info.Syst.) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Všichni pro.

Usnesení č. 37/14 - Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí Rozpočtové opatření č.3.
Všichni pro.

Usnesení č. 38/14 – Zastupitelstvo schvaluje podpis smlouvy s LK Advisory, s.r.o. o řízení projektu
„Rekonstrukce místní komunikace k MŠ Doubravčice“.
Všichni pro.

Usnesení č. 39/14 – Zastupitelstvo schvaluje podpis smlouvy s LK Advisory, s.r.o. o řízení projektu
„Rozšíření kapacity MŠ Doubravčice“.
Všichni pro.

Usnesení č. 40/14 – Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2013 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad.
Všichni pro.
Usnesení č. 41/14 – Zastupitelstvo schvaluje podání výzvy na zajištění technické a administrativní
činnosti v rámci provozu vodovodu a kanalizace v Doubravčicích.
Všichni pro.

Usnesení č. 42/14 – Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Všichni pro.
Usnesení č. 43/14 – Zastupitelstvo bere na vědomí dopis ministra financí.
Všichni pro.
Usnesení č. 44/14 – Zastupitelstvo schvaluje podpis smlouvy s LK Advisory, s.r.o. na zpracování
žádosti o dotaci s Ministerstvem dopravy.
Všichni pro

Jednání skončeno v 11:20 hod.
Zapsal: Němec
Ověřil: Hájek, Rubeš

J. Prkno - starosta

Vyvěšeno dne: 6.5.2014

Sejmuto dne:

