Obec Doubek
Zastupitelstvo obce Doubek

Zápis č. 11 z veřejného zasedání,
konaného dne 25. 8. 2021, od 18:00 hodin
Přítomni: Kuprová, Vykydal, Čadilová, Glaser, Štencl, Čížková
Omluveni: Mecerová
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Aleše Vykydala a Jindřicha Štencla a
zapisovatelem Michala Glasera. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 1
Kontrola předcházejícího zápisu
K zápisu č. 10 / 2021 nevznesl nikdo žádné námitky.
Program zasedání:
1.
Žádost pana Laciny o dělení pozemku par. č.: 158/10
2.
Záměr prodeje pozemku dle zaměřovacího plánu č. 474-92/2021
3.
Záměr prodeje pozemku části par. č.: 66/17 – 17m2
4.
Žádost o povolení vybudování kanalizační přípojky – p. Suda
5.
Žádost o umístění zrcadla u č. p. 71 – pí. Sagitariusová
6.
Účast v dotačním programu „Rybníky a malé vodní nádrže 2021 – Ministerstvo
zemědělství“

1. Žádost pana Laciny o dělení pozemku par. č.: 158/10
Zastupitelstvo projednalo s p. Martinem Lacinou jeho žádost o dělení pozemku par. č.: 158/10
(1.451m2), ze kterého má být oddělen nový pozemek par. č.: 158/22 (859m2) a schválení
stavby RD na tomto nově vzniklém pozemku.
Dále projednalo žádost o připojení tohoto nového domu na kanalizaci.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Zastupitelstvo souhlasí s dělením pozemku par. č.: 158/10 na základě vyjádření stavebního
úřadu Říčany a dále souhlasí s výstavbou RD dle předložené dokumentace na nově vzniklém
pozemku.
Výsledek hlasování: Pro 0, Proti 6, Zdrželi se 0
Do navýšení kapacity obecní ČOV nebude p. Lacinovi povoleno připojení na obecní
kanalizační hlavní řad.
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2.

Záměr prodeje pozemku dle zaměřovacího plánu č. 474-92/2021

Zastupitelstvo projednalo záměr o prodeji pozemku dle zaměřovacího plánu č. 474-92/2021
geodetické firmy AREA.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku dle zaměřovacího plánu č. 474-92/2021 a záměr
bude vyvěšen na úřední desku.

3.

Záměr prodeje pozemku části par. č.: 66/17 – 17m2

Zastupitelstvo projednalo záměr o prodeji části pozemku par. č.: 66/17 o velikosti 17m2.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Zastupitelstvo souhlasí s prodejem části pozemku par. č.: 66/17 a záměr bude vyvěšen na
úřední desku.

4.

Žádost o povolení vybudování kanalizační přípojky – p. Suda

Zastupitelstvo projednalo žádost p. Sudy o připojení na kanalizaci.
Výsledek hlasování: Pro 0, Proti 6, Zdrželi se 0
Do navýšení kapacity obecní ČOV nebude p. Sudovi povoleno připojení na obecní kanalizační
hlavní řad.

5. Žádost o umístění zrcadla u č. p. 71 – pí. Sagitariusová
Zastupitelstvo projednalo žádost paní Sagitariusové o umístění zrcadla proti domu č. p. 71.
Výsledek hlasování návrhu: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Zastupitelstvo souhlasí s umístěním zrcadla proti domu č. p. 71 na náklady žadatele.
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6.

Účast v dotačním programu „Rybníky a malé vodní nádrže 2021 – Ministerstvo
zemědělství“

Zastupitelstvo projednalo možnost účasti v dotačním programu „Rybníky a malé vodní nádrže
2021 – Ministerstvo zemědělství“ za účelem revitalizace vodní plochy v centru obce.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu „Rybníky a malé
vodní nádrže 2021 – Ministerstvo zemědělství“ a pověřuje starostku obce podáním této žádosti.

Termín příštího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Doubek: 15. 9. 2021 od 18:00h
Zápis byl vyhotoven dne: 25. 8. 2021

Zapisovatel:

Michal Glaser ………………………………………

Ověřovatelé:

Jindřich Štencl……………..………..………………

Mgr. Aleš Vykydal …..…………………..………….

…………………………………………..
Starostka Renata Kuprová
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USNESENÍ č. 11
ze zasedání zastupitelstva obce Doubek ze dne 25. 8. 2021
Zastupitelstvo obce Doubek:

A: schvaluje
-

Zastupitelstvo souhlasí s dělením pozemku par. č.: 158/10 na základě vyjádření
stavebního úřadu Říčany a dále souhlasí s výstavbou RD dle předložené
dokumentace na nově vzniklém pozemku.

-

Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku dle zaměřovacího plánu č. 474-92/2021
a záměr bude vyvěšen na úřední desku.

-

Zastupitelstvo souhlasí s prodejem části pozemku par. č.: 66/17 a záměr bude
vyvěšen na úřední desku.

-

Zastupitelstvo souhlasí s umístěním zrcadla proti domu č. p. 71 na náklady žadatele.

B: pověřuje starostku
-

Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu „Rybníky a
malé vodní nádrže 2021 – Ministerstvo zemědělství“ a pověřuje starostku obce
podáním této žádosti.

C: sděluje
-

Do navýšení kapacity obecní ČOV nebude p. Lacinovi povoleno připojení na obecní
kanalizační hlavní řad.
Do navýšení kapacity obecní ČOV nebude p. Sudovi povoleno připojení na obecní
kanalizační hlavní řad.

Zapisovatel:

Michal Glaser ………………………………………

Ověřovatelé:

Jindřich Štencl……………..………..………………

Mgr. Aleš Vykydal …..…………………..………….

…………………………………………..
Starostka Renata Kuprová
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