Obec Doubek
Zastupitelstvo obce Doubek

Zápis č. 3 z veřejného zasedání,
konaného dne 2. 3. 2022, od 18:00 hodin
Přítomni: Kuprová, Vykydal, Čadilová, Glaser, Štencl, Čížková, Mecerová
Omluveni:
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 6, Proti 0, Zdrželi se 1
Kontrola předcházejícího zápisu
K zápisu č. 2 z roku 2022 nevznesl nikdo žádné námitky.
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Žádost o odkoupení části (24 m2) pozemku z par.č.265/1
Žádost o odkoupení části (55 m2) pozemku z par.č.265/1
Žádost o dělení pozemku par.č.327/2
Dodatek – rozšíření smlouvy s Městkou policí Kostelec nad Č. lesy o kontrolu a
pokutování nesprávného parkování v obci Doubek
Projednání kritérií pro přijetí do MŠ Doubek pro školní rok 2022/2023
Smlouva s DP hl. m. Praha o nájmu části pozemku par.č.265/24 pro umístění
sociálního zařízení pro řidiče bus
Smlouva s Muzeem Říčany

1. Žádost o odkoupení části (24 m2) pozemku z par.č.265/1
Zastupitelstvo projednalo žádost paní Ireny Šmahelové na odkoupení části (24 m2) pozemku z
par.č.265/1. Zastupitelstvo souhlasí, ovšem pouze za předpokladu dodržení ceny v místě
obvyklé.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Zastupitelstvo souhlasí s prodejem části (24 m2) pozemku par.č.265/1 za podmínky
dodržení v místě obvyklé ceny.

2. Žádost o odkoupení části (55 m2) pozemku z par.č.265/1
Zastupitelstvo projednalo žádost pana Františka Zimy na odkoupení části (55 m2) pozemku z
par.č.265/1.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Zastupitelstvo souhlasí s prodejem části (55 m2) pozemku par.č.265/1.
Stránka 1

3.

Žádost o dělení pozemku par.č.327/2

Zastupitelstvo projednalo žádost o dělení pozemku par.č.327/2. K dělení pozemku však nebyl
přiložen geodetický plán.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Zastupitelstvo předběžně souhlasí s dělením pozemku par.č.327/2, je však nutno doložit
geometrický plán.

4.

Dodatek – rozšíření smlouvy s Městkou policí Kostelec nad Č. lesy o kontrolu a
pokutování nesprávného parkování v obci Doubek

Zastupitelstvo projednalo dodatek rozšiřující smlouvu obce Doubek s Městskou policií v Kostelci
nad Černými lesy o možnost kontroly a pokutování nesprávného parkování v obci Doubek.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Zastupitelstvo schválilo dodatek o kontrole parkování s Městkou policií v Kostelci nad
Černými lesy a pověřilo starostku obce jeho podepsáním.

5.

Projednání kritérií pro přijetí do MŠ Doubek pro školní rok 2022/2023

Zastupitelstvo projednalo kritéria pro přijímání dětí do MŠ Doubek pro školní rok 2022/2023. Ta
budou vyvěšena na stránkách MŠ Doubek.
Výsledek hlasování návrhu: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Zastupitelstvo schválilo kritéria pro přijímání dětí do MŠ Doubek pro školní rok
2022/2023.

6. Smlouva s DP hl. m. Praha o nájmu části pozemku par.č.265/24 pro umístění
sociálního zařízení pro řidiče bus
Zastupitelstvo projednalo smlouvu s DP hl. m. Praha o nájmu části pozemku par.č.265/24 pro
umístění sociálního zařízení pro řidiče bus.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Zastupitelstvo schválilo smlouvu s DP hl. m. Praha o nájmu části pozemku par.č.265/24
pro umístění sociálního zařízení pro řidiče bus a pověřilo starostku obce jejím
podepsáním.
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7. Smlouva s Muzeem Říčany
Zastupitelstvo projednalo smlouvu s Muzeem Říčany o poskytnutí reprodukčních práv.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Zastupitelstvo schválilo smlouvu s Muzeem Říčany o poskytnutí reprodukčních práv a
pověřilo starostku obce jejím podepsáním.

Termín příštího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Doubek: 23. 3. 2022 od 18:00h
Zápis byl vyhotoven dne: 2. 3. 2022

Zapisovatel:

Michal Glaser ………………………………

Ověřovatelé:

Jindřich Štencl ………..………………
Mgr. Aleš Vykydal …..…………………..………….
…………………………………………..
Starostka Renata Kuprová

Stránka 3

USNESENÍ č. 3
ze zasedání zastupitelstva obce Doubek ze dne 2. 3. 2022
Zastupitelstvo obce Doubek:

A: schvaluje
-

Zastupitelstvo souhlasí s prodejem části (24 m2) pozemku par.č.265/1 za podmínky
dodržení v místě obvyklé ceny.

-

Zastupitelstvo souhlasí s prodejem části (55 m2) pozemku par.č.265/1.

-

Zastupitelstvo předběžně souhlasí s dělením pozemku par.č.327/2, je však nutno
doložit geometrický plán.

-

Zastupitelstvo schválilo dodatek o kontrole parkování s Městkou policií v Kostelci nad
Černými lesy a pověřilo starostku obce jeho podepsáním.

-

Zastupitelstvo schválilo kritéria pro přijímání dětí do MŠ Doubek pro školní rok
2022/2023.

-

Zastupitelstvo schválilo smlouvu s DP hl. m. Praha o nájmu části pozemku
par.č.265/24 pro umístění sociálního zařízení pro řidiče bus a pověřilo starostku obce
jejím podepsáním.

-

Zastupitelstvo schválilo smlouvu s Muzeem Říčany o poskytnutí reprodukčních práv a
pověřilo starostku obce jejím podepsáním.

Zapisovatel:

Michal Glaser………………………..

Ověřovatelé: Jindřich Štencl ………………………..

Mgr. Aleš Vykydal………………………….

…………..……………………………………………
Starostka obce Doubek Renata Kuprová
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