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ZÁPIS
ZlO. \'EØEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTV A OBCE BRAŠKOV,

konaného dne 15. r siDce 2008 hodin v SiDi OÚ v

Prouam:

Zahájení
Kontrola plnìní usnesení 8. a 9. vel. msedání a zprAva o èinnosti rady obce
Stav pøípravy akcí pro rok 2009 (Revitalizace návsi a Rekonstrukce silnice

III/OO63)
Výsledek hospodaøení obce k 30.11.2008 a 3. 7m!Da rozpoètu
Rozpoèet obce na r. 2009

Odsouhlasení nabídek na prodej obecních po~kA (p.è. 179/1,258/11,258/102

a 365/4)

Stanovení cen za svoz a likvidaci odpadù pro I. Pololeti 2009
Vystoupení obce z Mikroregionu Bratronicko a Srdce Cech
Rùmé:

a) odsouhlasení výbìru motovitele na akci .,Revita1izar~ návsi"
b) odsouhlasení nabídky na 7lf~ jednotného infOrD'~-nfho systému a

nabídky na doplnìní klempíøských prací na MŠ
c) schválení vybraného 71lotovitele na stavební dozor kanalizace Va1dek
d) souhlas se zprostøedkováním odkoupeni pozemkù è. 245/4, 245n, 245/8

a 280 od Státního statku Kfivoklát v likvidaci
e) schválení nabídky na vlajkové stožáry na OÚ

f) infonnace o pøípravì kruhového objezdu na kfižovatcc 1/6H a WI18

g) infonnace o zøízení skladu Stavimat
h) prodej nevyužité techniky SDH

i) odkup parcel v lokalitì "Háj": pùv. p.è. 244/1 a 244/2 a p.è. 243nO
j) prodej pozemku è. 258/36
k) poøízeni studie a krajinného auditu krajinných infrastruktur jako souèást

podkladO pro zpracování nového ÚP

I) smlouvy o 7lfzeni vìcného bfemene - obecnf pozemek è. 47/2 a 76/3
m) zn1!ení pohledávky obce na domovní dani ve výti 116.861,- Kè a

ocenìni po~mkù dle darovací smlouvy PF ÈR

.1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)
9)

10) Diskuse
11)Usnesenf a závìr

K bodu 1) ZAHÁJENi
Zasedání zahájil a øídil starosta ing. Vladimír Dráb. Konstatoval, že v dobì zahájení je

pøítomno 12 èlenù zastupitelstva; dodateè~ se dostavila ing. Vìra Machovská. Omluveni: F.

Haas (nemoc) a ing. V. Ra!plièka.

Starosta dále konstatoval, že zasedání bylo fádn! svoláno, návrh programu byl
odsouhlasen radou obce, zvefejn!n na úøední desce a v Bralkovských novinách.

Dále starosta požádal o hlasovárú k dnes pøednesenému rozlífenému návrhu

programu, pøípadnì o jeho doplnìni. Návrhy na doplnìni nebyly vzneseny a program byl
odsouhlasen všemi hlasy.

Listiny s podpisy 13 èlenù zastupitelstva a 7 pøítomných obèanù jsou pfí1ohou
originálu tohoto zápisu. Za ov!fovatele zápisu z dnclnfho jednání byli urèeni: ing.

Pošmoumá a T. Votava. Do návrhové komise byli jednomysln! zvoleni pøedseda ing.

Doksanský a èlenové pp. Havlfk a Votava.
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Zprjva o kontrole pi1*ú US!:--~:nf 9. vel. ~~je pfi)ofK)u originálu tohoto

zápisu. zastupitelé ji obdrf.eli a byla otilt!Da v Bra!kovských oovinách.
Kontrolu pl~i USi".eiei""d 8. ~~--!1f zastupitelstva pøednesl starosta. Tímto usnesenfm

bylo:

uloženo starostovi:

I) UZilWù smlOUVll opo&kytmIt i dotace Q wrIOWIt lI'WIlou a SOla'tamou pozornost
P"~ pflpraVY akce Revllal~ návsi - je pJDbx>.

%) Jednánim s VKM a.s. prosadit cenovl neJvýhodnljll návrh na prodej vodohosp.

majelm Výskdlrý 1wivrh SIIfÙnIvy ~olil k projedndni a sc/nJáJeni ZDShlpitelslvu.

Obec jedná a VKM slibují. f.e mofJW koupi. ZItim k WDé ~ nedoIIo. Jediné,

co ~ podafiIo je, ~ slibuji, ~ pfi~i obci momá I mil. Kè na kanaJi7M.i na

VaIdeku.

uloženo in2. Machovské: najù cenu na IlÚnimallzoci neg. vliWpodn ikateisklho zOmIru finny

Stavimat - dne 13.12. ~ konala .:hazka, které se zúèastnila ina. Machovská a ze které
vyplynuly ~ pomatky.,

uloženo g. Horákovi: na základl masivnl taby dleva v Dubinách pozval k osobnlmujednánl

a ~.fenl tolK>to opakovaMho problému hdllele Lesu Nttbor iIJg. Davldia - jednáni

pro~hJo. Lesy Nižbor ~ ohradily proti oat=í.

K informaci o èinnosti rady starosta ing. Dráb uvedl. ~ o úkolech kterými se rada

obce zabývaJa a záv=ch jsou zastupitel~ i obèané inÍ(WDX)v6ni formou zvefejMných

usneseních ~h schOzf. a to na íIfednf desce, v BraJkovských novinách a na
www.stránkách.

Dotazy ani pfipominky k èinnosti r.ty ~ly "~y.

~

K bod.. 3) STAV Pi!PRA VY AKCi PRO ROK 2009 lRevitalizace n'vl( a
Rekoutrukce .ilalce IWOO63)

Starosta uvedl, že informace zastupitelé mají, jsou zveøejòovány v Braškovských
novinách a požádal o pfiJX>mfnky èi dotazy.
Dotazy ani pfipomínky nebyly vmeseny.

, è

Zpráva o finanèním hospod8felú obce k 30.11.2001 byla zaslána
zvetej~na v Brdkovskýcb novin6ch.

Návrh na 3. 7Jnmu rozpoètu. kterou zastupitelé obdrali, zd6vodnila pfedsed~ fin.
výboru M. V0str6: jedná ~ o navýtellf výdaj6 a pfijm6 o dot8:i na volby, d61e m pofi~ a

prodej projektové dokumentxe na aoDltrukci silnice llI/0063 Kytice - V cti Dobrá 8
pfijem jistiny na vý~vé ffzenf. Pffjmy 8 výdaje celkem 12.362J tis. Kè.

o~ zprávy jsou pffIobou origiD41u tohoto ápisu.

Dotazy ani pøipomínky nebyly vzneseny.

K bod. S\ ROZPOCET OBCE NA ROK ~

Návrh rozpoètu obce byl zaslán zastupitel6m. byl zvefejMn v 8raškovských novinách
a podle zákona vy~ na úfednf desce.

Podle návrhu starosty bude navýiena položka na vdejoou ~ o 100 tis. Kè a
snížena rozpoètovi rezerva z 280 tis. Kè na 180 tis. Kè. Obec hledA pracovníka na plný

úvazck na vefejnou zeleò a toto navýlenf ~ týkj postfcdk6 .. mmy.

Dal!í dotazy ani pfipomínky nebyly ~~y.

-

,itelOm azastup -
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; K bodu 6\ ODSOUHLASENj NABmEK NA PRODEJ OBECNtCH POZEMKÙ l.
179/1. 258/11.258/102 .365/4

Ina. Doksanský informoval zaltupitele. že ~hIa soutH obilkovou metodou, která

byla vyhodnocena pIed hodinou. Celkem bylo doruèeno 5 nabldek - obálek.

Na pozemek 179/1 nedoIla žádná nabldka, nikdo ~jevil újml.

Na ~mek È. 365/4 dotla I nabfdka: finna Stavimat nablzí 300,-- Kè/ml ~. celkem

25.200.- Kè.

Na pozemek è. 2S8/11 doJ1y 2 Dlb6dky:
1. p. M8rtin KaipII' s caK)U 1.100,- Kè/m2 nesplòje minin6Jnf vyhláAenou cenu

2. ing. Petr Vacck Dabid12.30I,- Kè/m2 tj. celkem 3.359.460,- Kè

Na pozemek è. 258/102 dolly 2 nabidky:

1. p. Martin KdpIr s cenou 1.300,- Kè/m2 nesplòuje minimální vyhláJenou cenu

1.. ing. Petr Vacek nabfd12.301,- Kè/m2, tj. celkem 2.540.304,- Kè

výsledek bluov'ai:
Kdo souhlasí s orodeiem nozemkt RQdIe VÝsledkù O~ft mefOOv a R. è. 251/11 . 251/102

in2. Vackovi?

Pro: 13 hlasù (odsouhJaseno jedoomysW)

Kdo souhlasí s ~~em~m ku È. 365/4 ~ Stavimat?

Pro: 12 hlasO (pp. Cábová, ing. Doksanaký, inl. Drib, Havlik, Honk, ing. Machovská,
Pokorný, in&. PoiInoum6, Pfibylová, StfeIeèkovi, Voltri, Votava)

Proti: 1 hlas (p. Sklenáø)
Dotazy a pfipom inky :

Starosta navrhl snfžerú ceny u ~mtu È. 179/1, O který nikdo neprojevil zájem, a to na cenu

1.650.-- KVm2 z pOvodní ceny 1.950,- KèIm2.

Pan SkJeD'f navrhl jinou varianu: uvedený pozanek b)'C1XJIn nemuseli prodávat, ale
patøièný finanèni obnos bychom mohli o~t od Stavimatu. Pokud chce Stavimat v~

kanalizaci ples obecnf po~mek a koupit pozeme~ aby mohl jezdit do 1Ie6lu, záIeti na nás,
jak se k tomu postavíme. je nevymahatelné. Domnivá ~, ~ by Stavimat mohl obci pøispìt

podstatnì jinou èástkou než 25 tilic Kè. ale v rádu 1.5 - 2 milióny. Stavimat koupil objekt na
podnikáni a ~l' si co chce. Neb.xIe komentovat, ~ stavf bez staveblúbo povoleni. Jako

\'lastníku pozemku mu v podnik4lú stej~ nezabráníme. ale mohl by ~ coovat sI~ Od~vM s1arogx: m4m na to jiný njzor. Je to jinak, t!ch 84 m2 jsme my cht!li, aby si koupil

a ro7Jifil výjezd z areálu, aby se tam nikdo DeZIbi1. Kdy! mu po~k ~prodálne. on se bez

~j obejde. Za druhé jsme ten prodej již odsouhlasili a je ~né o tom už mluvit Za tfetf ho

mùžeme otnvovatjakkoliv.jestli si myslfte. ~ dostaneme mili6~ když mu z.~Á~me odvést
odpadni vody z areálu. tak souhlasfm. ale a• ~ toho ~tdo zodpovìdný ujme. a• tu bitvu

vede a nás informuje na vel. ~~IÚch. jak mu to jde. já tomu Dev!fún.

Vý!ledek hl.sov'.':
Kdo souhlasí s orodeiem DO~ È. 179/1 D 1.650.- K~m2?

Pro: 9 hlas6 (pp. Cábovj, ing. DokIlDský, iIJI. Ddb Havlik, Horák, Pokorný, Pøibyiovj,

Stfeleèkovt, Votava)

Proti: 2 hlasy (ing. MKhovskA, SkJeD6f)
Zdrželi se: 2 hlasy (ing. PolmOumi, Voltl'i)
odsou h lase8o
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K bodu 7) ST ANOVENt CEN ZA SVOZ A LIKVIDACI ODP ADÍJ PRO I. POL. 2009

Staros1a uvedl. že návrh na navýlelú cen zastupitel6 oIxtrfeli a jsou pfilohou originálu
tohoto zápisu.
Dotazy ani pøipomínky nebyly ~y.

výsledek ~l8Iov'.f:
Kdo souhlasí s návrhem naVÝteDi ~ D. IYOZ a Iikvidaci~ A?

Pro: 13 hlasù (odsouhlaseno jednomysW)

Starosta informoval o tom, že vystupujeme z ddvodu, ~ obec sehnala pentze na

projekt c}.klostezky z K. Hory na Kaè6k a než je projektant dostal, tak se penize z

Mikroregionu ztratily. B\Mte to fetit policie, bylo již podáno Mkolik trestnfch omámeni.

Vzbuzuje to již JK>Cit ned'6v&y a strachu ze SlM>lupráce s takovou orpnizacf, a proto starosta
navrhuje. aby obec vystoupila ze vkbo, kde byl pan ~t!n. zap>ja1.

Výsledek ~Iasov'.':
Kdo je ~ro návrh na ~~ obce zM~ &i2Uu 8ratlODicko a Sw èech?

Pro: 13 h]asO (odsouhlaseno jedDOmysJM)

K bodu 9) R•JZNt:
I) OdIO81a18H8' !iWR ùotovitele .. .kci ..Revitalizace .'VlfM

Starosta požádal o informaci k výsledku výbbovébo ffznf p. Petra Horáka, který byt
pøedsedou vý~rové komise.

Vý~vého øízeni se zúèastnilo S firem. firma PKB odstoupila z kaplcitDfch dùvod4.

Na základ~ cenových výsledk11 byl )X>ž6dán znalecký ústav v oboru cen stavebních prací URS
Praha o hodlX>Cenf jedné nabfdky, která byl. nepfim~ n'zká, a to z obavy, aby firma

dokázala splnit svf. závazky z 118bidky. N~ ceny IC pohybovaly v ro~ 28-30 mil. Kè

a tato cena byla 18 mil. Kè. URS Praha vybodootil, že za tuto cenu ~ nakoupit ani

materiál a doporuèil. abychom tuto finnu vyladili. Do mvaeèDého ~1X)Ca1Í postoupili 3

finny KJika-~ Strabag a Swietelsky. Po propoèft4nf vtech hodnotících kriterif vycbázf
nejlépe firma Klika-Dvof6k S.f.O. KIadno, která nabIdIa ~U 21.111 tis. Kè bez DPH. Pott. p.

Horák požádal. zda zastupitelf. souhluf ~ lCh~enim této nabfdky tak, aby )X>v!fi1

zadavatele. aby vyrozumnìl ~!t~ firmy.

výsledek ~"'ov'Df:

Kdo souhJuí se zadánim stavby -Revitali2BCe Dásf" ~-bi--~u motoviteli Klib-Dvof6k
S.f.O. Kladno?

Pro: 13 hlasÍl (odsouhlascnojcdnomysW)

b)

Starosta infonnoval, 1;e nabídky obou firem zastupitelé obdrželi. Jsou pøílohou
originálu tohoto zápisu.

Na mateøské škole je potøeba opravit klepffinu za 51 tis. Kè.

Jednotný infonnaènf systém znamcnA. 1.e mù7J vtecbny cedule v obci a budou jedny
profesinálnf informXnf cedule na urtených mfstech. Kdo je bude chtít, tak si zaplaú. Návrh

Kolik bude èilÙt poplatek ptipravf rada obce podle mulenostf, ~ mj motOvitel v jiných

obcích. Podle plánu budou UDÚst!I1y na DÚStJÚch komtmikaclcb a pti vjezdu do obci. Koneèný

plán bude ješt! upraven a pfipomfnkován z oa!f strany.

-

-

-
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Výsledek ~Iasovúf:
Kdo souhlas' s nab'dkami?
Pro: 12 hJasd
Zdržel se: I hlas (ing. Poimoumá)

c) scbvilea( vvbn.a. ùotoviteIe .. ltavebDf dozor uDalizaee V.Mek
Starosta informoval zutupitcle, že rekonstrukci komunikace z Kyiic na Dobrou

vysoutfflla firma Stavby silnic a ~Icmic. Je to ~ akce baje s obci: kraj plaú

komunikaci a obec osvìtlení a chodnfky. Jako stavebrú domr vysoutižil Stfedoèeský kraj

firmu Forstav paní Veselou. Protože to bude jedna komplikovaná stavba, navrhl starosta rd,
aby st. dozor na kanaliZM:i vyk0n6va1a stejná finnajako pro krajský úfad. Nabídka fim1y
Forstavje za 29.750,- Kè.

Výsledek hluovia':
Kdo souhJasf. aby stavební dozor kanaliz-=e Valdek vvkonávala firma Fontav?

Pro: 13 hlasù (odsouhlaseno jcdnomys~)

d) 10..'" se grostfedkov6nÚD odkoUDeD( oozemk6 E.. 245/4. 245/7. 24~. 280 od
St6tnfho statku KfivokHt v likvidaci
Starosta informoval. že se jedná se o pozemky na Háji, kde chceme provozovat

volnoèasové aktivity a pozemky zcelit pod jednoho v1astnfka. Jeden ~ek se j~ nachází

u lesíku Skalka. Státní statek Kfivoklát je v konkurzu a nevíme, jak JX)~ky z nich dostat.

Zastupitelé by m!li dát rad! mandá~ aby s JUDr. StÁljníkem DalIa c:esty, jak po~y zfskat.

VÝlled~k hIBlovin(:

Kdo souhlasi se mrostfedkování odkounenf 002mkd 00 St. .-kI1 Kfivoklát v likvidaci?
Pro: t 3 hlasO (odsouhlaseno jednomysln!)

~) scbválea( ..Wdk\: .. vI.Jkov~-* a .. OÚ
Nabídka prmké firmY Styda za 33.410,- Kè bez DPH D8 hlinfkové vlajkov6 stožáry

vè. práce. Nákup nových vlajek unijní, obecní i èeRK)u.
l>Otazy ani pøipomínky nebyly vmeseny.

Vvsledek bI8SOVU':
Kdo ~uhlasí s p;fedloženou nabfdkou na vllikQw ~ .. OÚ?
Pro: 13 h las\1 (odsouhlaseno jednomys1M)

f) infonl8ee o oHony' knlhoy'lIo obludu na kHf.ovata IilDlce I/6H. Wl18
Starosta informoval, ~ Øeditetstvi silnic a dálnic ~ l'Omodlo Dinvestovat jak projekt,

lak i stavbu kruhového objezdu na kfimvatce silnic 1/6 a Wl18 v pftJtim roce. Jediný

problém jsou vlastnlci pozemkù v ro7ich kfitDvatky - a to p. •:adský z Pt. Újezda a pf.
Hfebíková. Do kruhového objezdu by m~la být zakompooovb i cykIostezka. jestli jednou

hll('C stát.
Dotazy ani pøipomínky nebyly vzneseny.

g) informace o zHze.' skladu Stavlaat
Starosta infonnova1, že Stavimat zatim opravuje ltávajici objekty, které využije jako

sklady. Pro odvedeni deš•ových vod pofAda1 o souhlu s v~L~ ddt'ov~ stoky ples obecní

pozemek 47/2 do stávající vodoteèe. Rada se domnívá. že toto fdenfje moŽDé za podmínky
vodohosp. povolerú a osazeni lapolu (odIUÈOVIÈ tOpných látek).

Ing. MacbovsU ke ~ skladu uvedla, k Stavimat prov6dìl stavební úpravy jen na
ohl~ni. které zaslal na SÚ ~ dne 1.8.2008. kde ~ k DD* byl po;edIIáI1 ~ starostou a

místostarostou. Prodej Stavimatu ani zámìr ~byl pojedD6D ~ ustupiteLstvan. Obec mìla

na statku pohledávku a mohla statek i koWJit ~ 11\ mil V 1. .. ,...

..



Od~vì~ starost~: my m!li pohiedAvku 100 tis. Kè a byli v8itelé za 3-4 mil. Kè a nikdo se s.
námi vObec nebavil. Nikdo s námi nekomunikoval.

t)doovìï M. Vosttá: již minule jsme projednávali na !:~~ánf a dostali jsme tady informaci o
tom. že v podstat! nás nikdo nevyrommDlll. My~ k je to nym 7Jráta èuu. Pok\MI nìkoo

koupí objekt. t!tko my mažeme mu podnikání v tom ak6at. Ani obecní úfad ani

l.astupitelstvo k tomu nemj t-'dný PI'vnf ~-k)a!l abydiOm tekli. k tam ~lC Stavimat.

pokud to není v rozporu se z6konem a má vtechna povolerú.
Ing. MKbovlkA: jsem toho ~ že obec byta infonnov6na o to~ že objekt je v

konkur-zu. protok na ~ ~la pohled6vtu, a k to obec v&i!la.

Odoovìd' starostv: se správcem konkurzní podstaty jsme neustále jcdnali a byli jsme
informováni, že na!e pohledávbje minimáJni a že se m~ zúèastnit dražby,jestli

chceme, nic v'c.

Ing. MacboVlká: proè jsme toto neprojednali. jesdi se chceme zútastDit. když jsme
projednávali. k chceme koupit ~podu? Myslím si. k to jsou dW stejné vki. Druhá v!c je,
že objekt je podle územnfbo plánu ve vý~ obs~ mnì . j«hV> z nepffpustných vyutiú

je podnikatelská èiMOst a služby nanJ!ujfcf životní prostfedf nad limity. To se wbec nev~d!lo

\' dobì, když majitel aèal OIX'aVOvat. TIkk to vyutitf Im1k být proti tmnnfmu plánu. Navic

podle zjišt~nf. které mám. m!l v obci Velká Dobr6 40 pohytK1'-aut ~ tzn. 2000 aut
mìsiCnì. Pokud se pøiète k pohybùm na zapisovacimu Dfl=nf obce dnes, može to být v'ce

než má Veseta uvedeno v EIA. ielenim je stavba sevanf)M) otK:bvatu a 00 toho by se ~Ia

obec zapojit.

~vìd' ~: stavba sevemfbo obchvatu je zhruba 200-300 mil. Kè, které hlavn! nikdo

nrn, kdo dá. Stavba sevanflM> obchvatu jelt! není ani v kraj*6ID úz. pi6nu. i kdyby byla, tak
daJšich 10 let by bylo pøed námi. než se zaène sta~ takf.e to ~ telit nak vnouèata.

z. Pokora.t: 43. sch6ze rady VDI. na vMomf infonnaci o ~vinf EIA akce Stavimatu.

to by nám objasnilo situaci.
OdnQvìd' in&. Machovská: teprve oznámení. zatím nebylo ~1Dé.

výsledek ~l8Ioviai:
Kdo souhlasí s vedením del•ové stokv Stavimatu mm r:-J~~k è. 47n.?
Pro: 9 hlasù
Proti: I hlas (p. SklenM)
Zdrželi se: 3 hlasy (ing. Polmo~ Pfibylová, Pokorný)

b) grodej nmllllté tecll_jk! SOB Bnlkov

Sdružení dobrovolných hasiè6 prodá neJK>tfebnou techniku. a to pof.6mf cisternovou
støikaèku Š706 a nákladni auto Prap V3S, protože obec dostala baj_ou 00taci na novou
støikaèku. Za utržené pen{~ z prodeje se nakoupf multikD na ~ vel. =d v oIx:i.

Vj'sledek hlasoviaf:
Kdo souhlas! s Rrodsem n~.Y.YIit6 tecbDjk:x SDH?
Pro: 13 hlasO (odsouhlaseno jednomyslne)

i) odkuD oanel v lokalitl -H'j"
Starosta uvedl. že se jedná o ~zanky podéIltávajfcf kom\mibce u plánovaného

sportovi§tì na Háji, kde chce obec vkchny ~mnky zcelit: pavodni per. è. 244/1,244/2 a
243n1 ve vlastnictví p. Havlfka, ina. Cástky ap. Cástky ml.. Zastupitelé obdrželi snímek kat.

mapy s vyznaèenfm uvedenýd1 p>mnkd. S18roSta navrhuje ~ m 200,- Kè,!m2. tj. za

cen~ za kterou jsme odkoupili vedlejti pomDek od PF CR.

Výsledek hl.sovu(:
Kdo souhlas! s odkuoem oozemkd odv. Q. È. 244/1. 244n. . gA 24.1171?
Pro: 12 hlasO
Proti: nikdo
Zdržel se: 1 hlas (ing. Machovská)

.

-

-



j) grodej oMcn(ho ~mku ì. 258/36 o VÝmìn 23 ..1. U Babu

Starosta uvedl, že zastupitelé o~li snímek kat. mapy s vyznaèením uvedeného
pozemku. O odkup požádali ~~lé Vaito~ majitelé lOuIedni stavební parcely. Starosta
navrhuje prodej zase za 200,-- Kè a za podmfnek. kter6 navrhla komise 1.P v 7,Ápise ze dne

13.12.2008. který je pøflohou originAJu ~ zápisu.

V ýlledek 1118Iov6af:
Kdo souhlasf s Rmdsem~mk 11 è. 258/361

Pro: 13 hlasù (odsouhlaseno jednomysln!)

k) Itudie. krajiD.,i: a.dit krajlu,i:~k iafrastnkmr
Starosta uved1, že žádá zastupitele o souhlas s tím, abychom požádali ing.

\1oTÍ\'kovou. která je specialista na krajinn6 infrastruktury, aby Davrb1ajako podklad pro
Ilový úz. plán studii, kde budou uvedeny d6ldité v6cf JX'O zac!X)v6nf !ivotniho prostfedi, které
se t)'kají krajiny tmo biokoridory, cesty, chrán!ná mfsta a pod..

Výsledek bla.ov'n(:
Kdo souhlasi s I!Qflzenfm St\KIie a atM1itu miiDD5hinfr&1tnlk tur ma. Morivkovou1

Pro: 13 hlasù (odsouhlaseno jednomysln!)

I) ..10."8 O v&Dé8 bfe8ea. - obecaf III. l. 47/1 . 76/3

Zastupitelé obdrmli mL~ s vy~~ ~Dkt . 'YedeDfm uvedcoých pfipojek

IkJnalizace - pro Stavimat a elektro kabel do zahrAdky pro p. Cecha). Pro smlouvu se
Stavimatern p. Sklenáø navrhuje pfediof.el1Í a pfipravu smlouvy pfed odsou~~~m

podmínek na pfi!tfm zasedání.

Výsledek hI810v'nf:
Kdo souhlasí s uzavøením smlouvv o 7ff7Bú *Mho ~ na elektro mDOiku j

Pro: 13 hlasù (odsouhlasenojcdJX)mys1n!)

Kdo souhlasí s DHoravou smlouvv o zfizeni v!cn~ho bfemene Dm firmu Stavimat Dred
od.wuhlaserúmnaRffl1im~~1
Pro: 13 hJasd (odsoublaseno jednomysln6)

m) zrulea( DOhIed'Vk}: obce n8 do..o~f d8ai ve ml 116.861.- Kè a ocenlaf
gozeD1kù dle darovaci IIDI_.IX PF CR
Krátkou infonnaci podal starosta. Jedná se o souhlu odepsat pro nedobytnost

pohledávku obce na nedoplatku na domovnf dani finny TopDv spol. sr. o. ve výti 116.861,--
t\.c. Uskuteènil se prodej jejich sid1a - býv. st statku novému majiteli.

Od PF ÈR byly obci pfevcdeny darovací smlouvou e6sti mfstrúch komW1ikac{:
p.è. 47/2 o výmìfe 322 m2. p.è. 76/4 o výmae 65 m2 a p.è. 24S110 o vým8e 181 m2.
Ocen~ní pozemW za úèelem jejich zavedeni do majetku obce v ca 20,-- Kè/m2.

"ýs&edek bl8lovi.i:
Kdo souhlasí s odoisem oohledávkv ve Wti 116.161.- Kè aD'Veden fmWB _4 do maietku

obce za cenu 20.- Kè/m2?
Pro:Pro: 13 hlasù (odsouh}aSelX)jedoomysW)

K bod. 10) DISKUSE:

V diskusi se pøihlásili o slovo:

M. ~(mov' - požadavek na výv!snf skffòku pro "bat'6ènfky".

Od~vìï ina. DoWDl1ki: v rámci revitBli~ Divs( ~ 7lt8Jy
pokud ne. tak ji objednáme.

R. Cecba?

-

-

jednotné d6stojné cedule,



USNESENI A ZÁ vtR
K bodu II}

Návrh usneseni preèetI pfedseda Dávmove

Výsledek bl_lovinf:
Pro: 11 hlasù
Proti: 1 hlas (p. Sklenáø)
Zdržel se: 1 hlas (ing. MlChov*')

Zasedánf bylo ukonèeno v 19,00 hodin.

komiseina- I)r)~~tý.


