Zápis č. 29
ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště
konaného dne 3. září 2014 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti
Přítomni:
Ing. Miroslav Čepčář, Ing. Kamil Chlupáč, Václav Janovský, Jaroslav Kopal, Lucie Kotrčová,
Josef Malíř, Petr Mára, Mgr. Markéta Raková, Martin Skuček, Ing. Alena Štilijanovová
Lubomír Vondra, Pavel Vrátil, Ing. Radek Zavadil
Omluveni:
Jan Mikula, Petr Seidl

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Zpráva o činnosti Rady obce, kontrola usnesení
Rozpočtové opatření č. 5
Projednání a schválení „Smlouvy o bezúplatném převodu majetku
a zřízení věcného práva“
Projednání žádosti na koupi části obecního pozemku v Brozanech
Projednání a schválení kupní ceny části pozemků ve Starém Hradišti
Různé
Závěr

Starosta obce zahájil v 18 hod. 29. zasedání Zastupitelstva obce (ZO) Starého Hradiště.
Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 11 zastupitelů a zasedání je usnášeníschopné.
Přednesl program zasedání, který byl jednohlasně schválen.
Starosta poté navrhl složení návrhové komise a ověřovatele zápisu.
Návrhová komise:

Lucie Kotrčová a Josef Malíř

Hlasování k návrhové komisi:

Ověřovatelé zápisu:

pro 11

Martin Skuček a Ing. Radek Zavadil

Hlasování k ověřovatelům zápisu:

pro 11

Zápis z 28. zasedání ZO byl ověřen a nebyly proti němu vzneseny připomínky.
18.05 hod. příchod Mgr. Markéty Rakové

Zpráva o činnosti Rady obce, kontrola usnesení
Zprávu o činnosti Rady obce přednesl místostarosta Václav Janovský (viz příloha).
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Rozpočtové opatření č. 5
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo rozpočtové opatření č. 5 (viz příloha).
Usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5.
Hlasování:
pro
11
proti
0
zdržel
1 (P. Mára)

Projednání a schválení „Smlouvy o bezúplatném převodu majetku
a zřízení věcného práva“
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu majetku
a zřízení věcného práva č. j.: UZSVM/HPU/6517/2014 - HPUM (viz příloha). Jedná se
o bezplatný převod vlastnického práva k pozemkům č. 100/1 a 100/14 v k. ú. Brozany nad
Labem pro Obec Staré Hradiště, na nichž bude uskutečněna Revitalizace mrtvého ramene
Labe.
V souvislosti s tímto bodem přednesl starosta obce nabídku fy ENVICONS s. r. o. na zajištění
technického dozoru investora této akce (viz příloha). Zastupitelstvo poté uvedenou nabídku
schválilo.
Usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu
majetku a zřízení věcného práva.
Hlasování:
pro
12
proti
0
zdržel
0

Usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje nabídku fy ENVICONS s. r. o.
na zajištění technického dozoru investora akce Revitalizace mrtvého ramene Labe
v k. ú. Brozany nad Labem.
Hlasování:
pro
9
proti
0
zdržel
3 (V. Janovský, P. Mára, Ing. R. Zavadil)

Projednání žádosti na koupi části obecního pozemku v Brozanech
Zastupitelstvo obce projednalo žádost pí Šenderové o koupi části pozemku p. č. 642/3
v k. ú. Brozany nad Labem o výměře cca 33 m2. Vzhledem ke skutečnosti, že daná část
pozemku je přístupovou cestou k více nemovitostem, starosta navrhl, že vstoupí v jednání
se všemi vlastníky, kteří využívají přístup ke svým nemovitostem přes diskutovaný pozemek.
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny připomínky.
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Projednání a schválení kupní ceny části pozemků ve Starém Hradišti
Starosta obce informoval o tom, že prozatím nedošlo k dohodě o prodeji a koupi části
pozemků s jejich vlastníky. Z tohoto důvodu oznámil přesunutí tohoto bodu na některé
z následujících zasedání ZO.

Různé

Výstavba obecního domu – výsledek ankety
Starosta seznámil přítomné s výsledky ankety o výstavbě obecního domu. Celkem
se do ankety zapojilo 99 občanů, z toho 86 hlasovacích lístků bylo pro výstavbu obecního
domu a 13 proti. Všechny kladné hlasovací lístky byly adresně podepsány hlasujícími.
Záporné byly až na jednu výjimku anonymní.
Starosta poté navrhl na základě výsledků ankety nechat vypracovat projektovou dokumentaci
k územnímu řízení na výstavbu obecního domu ve Starém Hradišti. Po rozpravě ZO tento
návrh schválilo.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování projektové dokumentace k územnímu
řízení na výstavbu obecního domu ve Starém Hradišti.
Hlasování:
pro
9
proti
0
zdržel
4 (P. Mára, Mgr. M. Raková, M. Skuček, P. Vrátil)

Informace o probíhajících stavebních akcích
Starosta informoval o probíhajících stavebních akcích, a to o výměně svítidel veřejného
osvětlení v ulicích Na Kratinách a Sportovní ve Starém Hradišti, ulici „Žíznivá“ v Brozanech
a o výstavbě opěrné zdi dvorku za budovou čp 7 v Brozanech. V nejbližších dnech bude
vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele přechodu pro chodce z ulice Na Hledíku ve Starém
Hradišti. Dále je zahájeno stavební povolení na parkovací stání u budovy čp 7 v Brozanech.

Závěr zasedání
Návrhová komise přednesla souhrn usnesení a starosta obce v 19.05 hod. zasedání
ZO ukončil.
Zapsal:

Václav Janovský

Ověřovatelé: Martin Skuček a Ing. Radek Zavadil
Starosta:

Ing. Miroslav Čepčář

Veškeré přílohy tohoto zápisu jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ ve Starém Hradišti.
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