Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice dne 6.8.2010,
18.00
Přítomni: Baborský, Němec , Jeník,
Omluveni: Rubeš
Ověřovatelé: Jeník, Hájek
Program:

1) Přijetí dotace FROM na stavbu MŠ
2) Rozpočtové opatření č. 3/2010
3) Žádost o výměnu pozemků 386/2 a 386/5
4) Pronájem pozemků skládka Osyčiny
5) Žádost TJ Sokol Doubravčice
6) Věcná břemena ČEZ
Usnesení č. 16/10 zastupitelstvo souhlasí s navrženým programem jednání. Všichni pro.
K bodu 1) Obec obdrží dotaci na mateřskou školu. Výše dotace neumožňuje zahájení stavby a bude
použita na již provedenou úhradu projektové dokumentace, tj. navýší se rozpočet obce.
Usnesení č. 17/10 Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace ve výši 609.851 Kč. Všichni pro.
Usnesení č. 18/10 Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2010. Všichni pro.
Usnesení č. 19/10 Obec souhlasí se směnou pozemků 386/2 a 386/5 za podmínky, že budou
směňovány stejné výměry, všichni pro.
K bodu 4) Nezisková organizace Motorial club má zájem o pronájem pozemků pod býv. Skládkou
Osičiny. Prostor by byl využitelný k tomuto účelu i pro širokou veřejnost.
Usnesení č. 20/10 Zastupitelstvo schvaluje pronájem pozemků p.č. 458/8, 582/4 na dobu neurčitou
za nájemné 1000 Kč ročně s výpovědní dobou 6 měsíců bez náhrady investic. Okamžité zrušení
v případě porušení: klidu mimo dobu 10-19, a neudržování čistoty a pořádku. Všichni pro.
K bodu 5) žádost TJ Sokol Doubravčice o finanční výpomoc. Cesta ke hřišti je v majetku Sokola a je
využívána jako veřejná komunikace. TJ Sokol navrhuje pronájem této komunikace se zpětnou
platností. Elektřina v kabinách je v dezolátním stavu. TJ Sokol žádal o dotaci u StČ kraje, ale dotace
nebyla obdržena. Nezbytná je oprava mříží za brankami a úhrada pojistky
Usnesení 21/10 Zastupitelstvo souhlasí s vyplacením mimořádné dotace TJ Sokol Doubravčice ve
výši 20.000. všichni pro.
Usnesení č. 22/10 Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene pro p.č. 37, 979 za cenu 100 Kč/ bm vedení pro společnost ČEZ. Všichni pro.

Jednání skončeno 18.45

Zapsal Baborský

Ověřili: Jeník, Hájek
T. Baborský, starosta

