Obec Doubek
Zastupitelstvo obce Doubek

Zápis č. 3 z veřejného zasedání,
konaného dne 9.11. 2022, od 18:00 hodin
Přítomni: Kuprová, Rybolová, Glaser, Mecerová, Štencl, Čížková, Čadilová
Omluveni:
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Jindřicha Štencla a Danu Čadilovou 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.
Kanalizační přípojka přes par. č. 265/5 na par. č. 5/4
2.
Žádost o pronájem obecní prodejny firmou JND Gastro s.r.o.
3.
Předpis stočného pro rok 2023
4.
Darovací smlouva na rozbrušovačku pro JSD Doubek
5.
Umístění boxu na použitý textil
1.Kanalizační přípojka přes par. č. 265/5 na par. č. 5/4
Zastupitelstvo projednalo návrh na stavbu kanalizační přípojky k obecnímu pozemku na par. č.
5/4 (pozemek s obecním prodejnou). Zřízením kanalizační přípojky dojde ke zhodnocení
obecního pozemku a i se tak zvýší možnosti využití jak pro současnou prodejnu, tak i do
budoucna.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Zastupitelstvo pověřilo starostku obce, aby zahájila jednáni se stavebními firmami ve
věci zřízení kanalizační přípojky k pozemku par.č. 5/4.
2.Žádost o pronájem obecní prodejny firmou JND Gastro s.r.o.
Zastupitelstvo projednalo žádost firmy JND Gastro s.r.o.. Na výzvu k nájmu obecní prodejny se
přihlásila pouze firma JND Gastro s.r.o. a v žádosti splňuje podmínky požadované pro provoz
tohoto zařízení (zajištění základního sortimentu potravin).
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Zastupitelstvo pověřilo starostku obce uzavřením nájemní smlouvy s firmou JND Gastro
s.r.o. na pronájem obecní prodejny na zkušební dobu 1 roku s prodloužením na dobu
neurčitou s tím, že musí dodržet sortiment uvedený v žádosti o pronájem.
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3.Předpis stočného pro rok 2023
Zastupitelstvo projednalo rozpočet nákladu na provoz čistírny vod a na jeho základě stanovilo,
že se stočné pro rok 2023 zachová na stejné úrovni jako v roce 2021 a 2022. Tedy
50Kč/m3/osobu/rok vč. DPH.
Pozn.: Stanovení je v souladu s vyhláškou „Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a
o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)“ - paušálem, který činí pro
rodinný dům/byt 35m3/osobu/rok - stočné je dále vypočítáno podle počtu obyvatel v domě.
Na jednoho obyvatele je tedy stanoveno 1750,-/rok vč. DPH.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Zastupitelstvo schvaluje stanovení ceny stočného pro rok 2023 ve výši
50Kč/m3/osobu/rok vč. DPH resp. 1750Kč/osobu/rok vč. DPH.
4.Darovací smlouva na rozbrušovačku pro JSD Doubek
Zastupitelstvo projednalo darovací smlouvu na rozbrušovačku Partner K650 od HZS
Středočeského kraje pro JSD Doubek.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Zastupitelstvo pověřilo starostku obce podpisem darovací smlouvy na rozbrušovačku
pro JSD Doubek.
5.Umístění boxu na použitý textil
Zastupitelstvo projednalo žádost firmy Textileco na umístění boxu pro sběr použitého textilu.
V obci už je umístěn jiný box a další tedy nemá význam.
Výsledek hlasování: Pro 0, Proti 7, Zdrželi se 0
Zastupitelstvo zamítlo umístění dalšího sběrného boxu na použitý textil.
Informace: Vánoční trhy se konají 26.11.2022 od 16:30 na návsi u rybníka.
Termín příštího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Doubek: 30.11.2022 od 18:00h
Zápis byl vyhotoven dne: 9.11.2022

Zapisovatel:

Michal Glaser …………………..……….………

Ověřovatelé:

Dana Čadilová ……..………..………..…………
Jindřich Štencl …..…………………..………….
…………………………………………..
Starostka Renata Kuprová
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USNESENÍ č. 3
ze zasedání zastupitelstva obce Doubek ze dne 9.11.2022
Zastupitelstvo obce Doubek:

A: pověřuje starostku
-

Zastupitelstvo pověřilo starostku obce, aby zahájila jednáni se stavebními firmami ve
věci zřízení kanalizační přípojky k pozemku par.č. 5/4

-

Zastupitelstvo pověřilo starostku obce uzavřením nájemní smlouvy s firmou JND
Gastro s.r.o. na pronájem obecní prodejny na zkušební dobu 1 roku s prodloužením
na dobu neurčitou s tím, že musí dodržet sortiment uvedený v žádosti o pronájem

-

Zastupitelstvo pověřilo starostku obce podpisem darovací smlouvy na rozbrušovačku
pro JSD Doubek

B: schvaluje
-

Zastupitelstvo schvaluje stanovení ceny stočného pro rok 2023 ve výši
50Kč/m3/osobu/rok vč. DPH resp. 1750Kč/osobu/rok vč. DPH

C: zamítá
-

Zastupitelstvo zamítlo umístění dalšího sběrného boxu na použitý textil

Zapisovatel:

Michal Glaser …………………..……….………

Ověřovatelé:

Dana Čadilová ……..………..………..…………
Jindřich Štencl …..…………………..………….
…………………………………………..
Starostka Renata Kuprová
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