Obec Holubice

Zápis
z 5. zasedání zastupitelstva obce Holubice konaného 27.8.2015 v zasedací místnosti OÚ
Přítomni: dle prezenční listiny 10 členů zastupitelstva z 15
Omluveni: p. Marinčová, p. Ondráček, p. Surman, Ing. Šmerda, Ing. Vičar
Program zasedání:
1. Úvod, slib nového člena zastupitelstva obce
2. Program zasedání
3. Určení zapisovatele, návrh ověřovatelů zápisu a předkladatelů souhrnného usnesení
4. Zpráva kontrolního výboru
5) Smlouva o bezúplatném převodu pozemků ÚZSVM - Obec
6) Příkazní smlouva Obec - TDI ČOV a kanalizace
7) Smlouva o smlouvě budoucí mezi Obcí Holubice a E-ON
8) Smlouva o dílo – výsadba zeleně Hřezka
9) Smlouva o dílo – výstavba stoky A0 - Curdík
10) Pronájem pozemků 258/1, PK 67/1 a 262/2
Různé :
Informace o stavbě ČOV a kanalizace
Informace o stavbě nové třídy MŠ a modernizace ZŠ
1. Pan starosta Stanislav Přibyl zahájil v 18.30.hod 5. zasedání zastupitelstva obce Holubice.
Mgr. Eva Slezáková, zastupitelka za Sdružení nezávislých kandidátů Holubice rezignovala na
funkci zastupitelky, byla oslovena náhradnice Ing. Renata Trňanová, která souhlasila s výkonem
funkce zastupitelky. Pan starosta ji vyzval ke složení slibu nového člena zastupitelstva obce.
Ing. Renata Trňanová slib složila.
2. Pan starosta přednesl návrh programu
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.

Hlasování

10 – 0 – 0

3. Jako zapisovatele určil paní Karnetovou, jako předkladatele souhrnného usnesení navrhl paní
Šujanovou a pana Hanáka, ověřovatele zápisu pana Koukala a pana Simerského .
Usnesení č. 2
Hlasování
10 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Koukala a pana Simerského.
4. Paní Marinčová provedla dne 25.8. 2015 kontrolu plnění úkolů zastupitelstva, zpráva nebyla
přednesena z důvodu její nepřítomnosti. Starosta informoval, že všechny úkoly dané
zastupitelstvem byly splněny.
5. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi UZSVM a Obcí
Holubice se týká pozemků parc. č.534/3 a 597/19 v k.ú. Holubice. Tyto pozemky jsou pod polní
cestou od kostela k bytovým domům u vlečkového přejezdu .
Usnesení č. 3
Hlasování
10 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. UZSVM/BVY/2873/2015-BVYM o bezúplatném
převodu vlastnického práva k pozemkům 534/3 a 597/19 z majetku UZSVM na Obec
Holubice.
1

6. Na začátku srpna bylo vedení obce oznámeno, že při budování kanalizace protlaky pod
železniční tratí jsou udělány špatně a budou se muset dělat znovu. Tyto protlaky byly dělány
v dubnu a technický dozor investora , Ing. Vinter o této skutečnosti věděl a vedení obce to zatajil.
Pan starosta po zjištění této skutečnosti ukončil s Ing. Vintrem pracovní poměr ke 14.8. 2015.
Jako nový technický dozor investora stavby ČOV a kanalizace byla vybrána firma KREBSTAV
s.r.o.
Usnesení č. 4
Hlasování
10 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje Příkazní smlouvu na TDI při provádění díla „ČOV a kanalizace
Holubice“ mezi Obcí Holubice a firmou KREBSTAV s.r.o. za cenu 450 000 Kč bez DPH.
7. Firma E-ON s r.o. zaslala smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Jedná se
umístění kabelu NN na pozemku p.č. 950/25 na stavbu RD. Vzhledem k tomu, že je přerušené
řízení o stavebním povolení, podepsání této smlouvy se odkládá do vyřešení situace se stavebním
povolením.
8. Předmětem smlouvy o dílo mezi Obcí Holubice a firmou Ing. Tomáš Vávra – Zakládání a
údržba zeleně je zhotovení díla spočívajícího ve vytvoření prvku krajinné zeleně v lokalitě u
střelnice - extravilánu obce Holubice v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního
programu Životního prostředí. Celková cena činní 291 606, 37 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 5
Hlasování
10 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo mezi Obcí Holubice na firmou Ing. Tomáš VávraZakládání a údržba zeleně na výsadbu zeleně v lokalitě Hřezka za cenu 291 606, 37 Kč
včetně DPH.
9 .Bylo vypsáno výběrové řízení na vybudování kanalizace Holubice, stoka A0, A0-1, A02 . Tato
kanalizace se týká 7 stávajících a 6 rozestavěných rodinných domů v Curdíku. Přihlásilo se 10
firem. Nejnižší nabídku podala firma SVÍTIL PLUS s.r.o. Celková cena díla je 1 799 014, 02 Kč
bez DPH.
Usnesení č. 6

Hlasování
9–0–1
zdržel se p. Hanák
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo mezi Obcí Holubice a firmou Svítil plus s.r.o na
vybudování kanalizace Holubice stoka A0, A0-1, A0-2 za cenu 1 799 014, 02 Kč bez DPH.
10. Manželé ……….. požádali o pronájem obecních pozemků. Na minulém zasedání bylo
schváleno vyvěšení záměru pronájmu obecních pozemků. Jedná se o pozemky 258/1, PK 67/1 a
262/2 v Holubicích v lokalitě „Bahna“. Cena pronájmu je 100 Kč za rok.
Usnesení č. 7
Hlasování
10 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje pronájem obecních pozemků 258/1, 67/1 a 262/2 manželům
……… za cenu 100 Kč za rok.
Různé:
Pan starosta informoval občany o průběhu výstavby kanalizace. Občané se již mohou
napojovat na kanalizaci. Budou prováděny kontroly, zda není do splaškové kanalizace
vypouštěna dešťová voda. Obec připraví do konce roku smlouvy mezi občany a Obcí
Holubice na odvod splaškových vod.
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Stavba „Nová budova MŠ, modernizace ZŠ“ byla zkolaudována stavba nové budovy MŠ,
úpravy školní zahrady a v budově ZŠ budou dokončeny do 31.10.2015. JmK schválil
navýšení počtu dětí v MŠ na 56, všechny děti jsou přijaty.
Pan Hanák přednesl návrh souhrnného usnesení. Pan starosta poděkoval za účast v 19.30. hodin
5. zasedání ukončil.

Zapsala: Eva Karnetová
Holubice 31.8. 2015

..............................
Stanislav Přibyl
starosta obce

..............................
Ing. Jiří Pindryč
místostarosta obce

..............................
Zbyněk Dominik Koukal
ověřovatel zápisu

...............................
Ludvík Simerský
ověřovatel zápisu
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