Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 9.5.2011
Přítomni: Prkno, Baborský, Hájek, Němec, Pačesová, Jeník
Omluveni: Rubeš
Program:

1)

Schválení znaku a vlajky obce.

2)

Zvýšení koeficientu daně z nemovitosti – OZV.

3)

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2011 a 4/2011.

4)

Schválení darovací smlouvy – parcela č. 342/93.

5) Zadávací řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce Vodovod
Doubravčice.

6)

Odsouhlasení prominutí pohledávky 1.000,- Kč pro Eurodražby.cz.

7)

Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce.

8)

Schválení jednacího řádu kontrolní komise.

9)

Závěrečný účet obce za rok 2010.

10)

Schválení úvěrové smlouvy – kanalizace Doubravčice.

11) Schválení zadání projektových prací a podání žádosti o dotaci na
rekonstrukci KD Doubravčice.
12) Projednání budoucího finančního příspěvku na rozšíření ČOV a
vodovodního přivaděče pro nové stavebníky.
13) Schválení prominutí nájmu pro pí Rajmanovou – 10.000,- Kč
14) Schválení uzavření smlouvy o stavebním spoření a žádost o úvěr
15) Vedení naučné stezky přes k.ú. Doubravčice
16) Schválení odměny pro knihovnici.

USNESENÍ 16/11 Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání (všichni pro).

Ad 1) Vítězný návrh č. 15 dle veřejného hlasování - zelenobílé dělení se zlatým klasem.
p. Hájek – kolik vlajka a znak bude stát z rozpočtu. Obec vybrala p. Tejkala pro heraldický návrh, který zhotoví za 11.000 Kč (obvyklá cena
25-30.000). Obec musí dále předložit návrh PS Parlamentu ČR.
USNESENÍ 17/11 – Zastupitelstvo schvaluje znak a vlajku obce dle návrhu č. 15 (všichni pro).
Ad 2) Pro další příjmy do obecního rozpočtu je třeba další příjmy pro zajištění výstavby obecní infrastruktury. Návrh: zvýšení místního
koeficientu daně z nemovitostí ze 2 na 3. P. Hájek tlumočil nesouhlas občanů z důvodu možné aplikace poplatku za zhodnocení pozemku.
Upozornil, že pouze 20 obcí v ČR má zvýšený koeficient daně z nemovitosti. Přítomní občané vyjádřili nesouhlas se zvýšením koeficientu.
P. Hájek navrhuje vynětí bodu č. 2) z projednávání. USNESENÍ 18/11 1 pro (Hájek), 4 proti (Němec, Prkno, Pačesová, Baborský), 1 zdržel
se (Jeník)

USNESENÍ 19/11 Zastupitelstvo schvaluje zvýšení místního koeficientu daně z nemovitosti na 3 a vydání obecně závazné vyhlášky č.
1/2011 o místním koeficientu daně z nemovitostí 5 pro (Prkno, Baborský, Pačesová, Jeník, Němec ), 1 proti (Hájek)
Ad 3) USNESENÍ 20/11 Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2011 a 4/2011 5 pro (Prkno, Baborský, Pačesová, Jeník, Němec)
, 1 se zdržel (Hájek)
Ad 4) Manž. Gulovi darují obci 2 m2 pozemku p.č. 342/93 na budoucí vybudování chodníku. USNESENÍ 21/11 Zastupitelstvo souhlasí
s přijetím daru. 5 pro, 1 se zdržel (Hájek).
Ad 5) Zadávací řízení na výstavbu vodovodu. USNESENÍ č. 22/11 zastupitelstvo souhlasí s předáním zadávacího řízení. Všichni pro
Ad 6) USNESENÍ č.23/11 Zastupitelstvo souhlasí s prominutím pohledávky ve výši 1.000 Kč za společností Eurodražby.cz Všichni pro.
Ad 7) USNESENÍ č. 24/11 Zastupitelstvo schvaluje jednací řád zastupitelstva. Všichni pro.
Ad 8) USNESENÍ č. 25/11 Zastupitelstvo schvaluje jednací řád kontrolní komise. Všichni pro.
Ad 9) USNESENÍ č. 26/11 Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet za rok 2010. Všichni pro.
Ad 10) 13. Května by se měla čerpat 1. částka dotace SZIF. Dodavatel ZEPRIS s.r.o. obci zapůjčí za úrok 5% p.a. částku 13.300.000 do
31.7.2011 nebo do 10 dnů ode dne připsání dotace na účet obce. USNESENÍ č. 27/11 Zastupitelstvo schvaluje podpis této úvěrové
smlouvy 5 pro, 1 se zdržel (Hájek).
Ad 11) Projektové práce na rekonstrukci celé budovy čp. 94 k žádosti o dotaci. Rekonstrukci restaurace bude zatím hradit nájemce
restaurace, který dále po přidělení dotace přeúčtuje náklady obci, jelikož dojde ke zhodnocení obecního majetku. USNESENÍ 28/11
Zastupitelstvo schvaluje zadání projektových prací a žádosti o dotaci ve výši dle zpracovaného projektu. Všichni pro.
Ad 12) Budoucí finanční příspěvek na provoz a rozšíření ČOV. Nová výstavba a přírůstek obyvatel si vynutí rozšíření ČOV a přivaděče vody.
Návrh – příspěvek 150.000. USNESENÍ 29/11 Každý stavební, který požádá o vydání souhlasu se stavbou po 9.5.2011 uhradí obci
investiční příspěvek ve výši 150.000 Kč na rozvoj občanské vybavenosti Zastupitelstvo souhlasí. Všichni pro.
Ad 13) USNESENÍ 30/11 Oprava zápisu z 21.12.2010. Vypadlo prominutí nájmu pro pí Rajmanovou ve výši 10.000 Kč. Všichni pro.
Ad 14) Nabídka úvěru ze stavebního spoření pro obec. Pokrytí zasíťování 13ti obecních pozemků Na Číhadlech. USNESENÍ 31/11
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy stavebního spoření s Českomoravskou stavební spořitelnou a následně uzavření úvěru ze
stavebního spoření ve výši 8.000.000. všichni pro.
Ad 15) Sdružení Koniklec má možnost čerpání financí na vybudování naučné stezky od Č. Brodu údolím Šembery až na Vyžlovku. USNESENÍ
32/11 Obec souhlasí s vybudováním naučné stezky. Všichni pro.
Ad 16. USNESENÍ 33/11 Zastupitelstvo souhlasí s odměnou pro knihovnici ve výši 3.000 Kč ročně. Všichni pro
Diskuse:

1)

K výstavbě kanalizace: I. etapa pokrývá 90% obce, celou starou zástavbu. Zbytek obce bude realizován ve zbývajících etapách. Občané
jsou pravidelně informováni v obecním zpravodaji.

2)

Připomínka k nutnosti automatického řízení veřejného osvětlení.

P. Hájek požaduje doplnění: Porušení jednacího řádu zastupitelstva, protože dle jednacího řádu mají být zastupitelé informováni 10 dní
předem o programu jednání.
Skončeno ve 20.10
Zapsal: Baborský
Ověřovatelé: Němec, Hájek
Starosta: J. Prkno

