Zápis č. 11 z jednání rady obce Stachy dne 1. 4. 2015
I.
Přítomni:
Omluveni:
Určený zapisovatel:
Ověřovatel zápisu:
Hlasování: pro - 5

Lampa, Klíma, Brabcová, Kluibr, Střeleček
,
Klíma
Lampa
proti – 0
zdržel se - 0

II.
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kontrola usnesení z minulých jednání RO
Zprávu o činnosti obecní knihovny
Novostavba RD na pozemku 248/5
Vyjádření k výstavbě nové kanalizační přípojky
Výkaz o hospodaření ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy
Lesní hospodářský plán
Rozpočtové opatření číslo 2
Splátkový kalendář
Projekt „Přírodní hřiště mš“
Výběrové řízení na zpracování pd
Prodej pozemku p.č. 585 v k.ú. Stachy
Prodej části pozemku p.č. 2115/3 v k.ú. Stachy
Dokončení úpravy cesty
Návrh vyhlášek
Proplacení faktur
Hlasování:

pro - 5

proti – 0

zdržel se – 0

III.
Kontrola usnesení z minulých jednání RO
Bod č.11/113/20.11.2013 – trvá - návrh kupní smlouvy na prodej pozemků na Zadově na základě usnesení ZO a
dopracovat smlouvu o vznesené připomínky a jejich vzájemnou konzultaci s právním oddělením ČUS Praha.
Společná schůzka k podpisu je domluvena na 17.4.2015
Bod č.9/119/21.2.2014 – trvá - žádost o odstranění lípy na obecním pozemku v Michalově, p.č. 2142/1 v kú Stachy.
Bod č.6/120/5.3.2014, bod 3/126/29.5.2014 - trvá – pozastavení proplacení faktury č. 213200422 firmy
STAVOPLAST KL Stachy za částečné plnění zakázky projektová dokumentace na akci Kanalizace, ČOV a
vodovod Stachy ve výši 142.780,- vč. DPH z důvodu nedodržení smluvního termínu. Faktura za penále z důvodu
nedodržení smlouvy vrácena. Vzhledem k přetrvávajícím problémům s plněním smlouvy o dílo „Projektová
dokumentace na akci Kanalizace, ČOV a vodovod Stachy“ pověřuje starostu ve spolupráci s právním zástupcem
učinit kroky spojené s vypovězením smlouvy včetně všech z toho vyplývajících náležitostí.
Bod č. 4/128/20.6.2014 – trvá – řízení OVÚP MěU Vimperk o odstranění staveb na pozemku 524/4 v k.ú. Úbislav
Bod č.2/137/17.9.2014 – trvá – podpis smlouvy na pronájem fotbalového hřiště
Bod č.7/139/8.10.2014, Bod č. 8/140/23.10.2014 a Bod č. 8/1/12.11.2014 – trvá – náprava vzniklého stavu
v chybném zaměření pozemku v k. ú. Stachy osada Kůsov. V současné době se čeká na vyhotovení geometrického
plánu, poté bude svolána schůzka. Viz bod dnešního jednání
Bod č. 1/140/23.10.2014 – splněno - poskytnutí příspěvku na vydání brožury „Paměti Úbislave“- kniha je k prodeji
na OÚ
Bod č. 2/2/26.11.2014 – trvá – odvodnění pozemků a MK Jirkalov. Předány smlouvy pro souhlas na trasu
odvodnění.
Bod č. 4/3/10.12.2014 – odloženo – poskytnutí příspěvku až po doložení požadovaných informací kulturnímu klubu
Královák – není žádná odezva,
Bod č. 6/7/28.1.2015 – trvá- zpomalovací retardéry při vjezdu do obce, projednáno s SÚS a Policií ČR, připravuje
se dokumentace a čeká se na vhodný dotační titul

Bod č. 8/7/28.1.2015- splněno- dlužné částky v místních poplatcích a vodném- zbývající dluhy předány
k soudnímu vymáhání- viz bod č. 6/10/11.3.2015
Bod č. 5/8/11.2.2015- trvá- jmenování kulturní komise
Bod č. 1/9/25.2.2015- trvá- finanční výkaz o hospodaření místní školy za rok 2014- viz bod dnešního jednání
Bod č.1/10/11.3.2015- splněno- zástupci zřizovatele do školské rady jmenováni.
Bod č. 10/10/11.3.2015- splněno- faktura proplacena
IV.
Jednání:

1.

RO bere na vědomí zprávu o činnosti obecní knihovny ve Stachách za rok 2014.

2. RO souhlasí na základě předložené žádosti s novostavbou RD na pozemku 248/53 v k.ú. Stachy,
s připojením této stavby na veřejný vodovod a pověřuje starostu odpovědi. Zároveň pověřuje technika
zakreslením inženýrských sítí v majetku obce na dotčeném pozemku.
Hlasování:
pro - 5
proti- O
zdržel se- O
3. RO obdržela žádost firmy AQUAŠUMAVA s.r.o. o vyjádřeni k výstavbě nové kanalizační přípojky a
k napojení objektů na kanalizaci na pozemku 1163/16 v k.ú. Stachy. RO souhlasí s předloženým návrhem za
jednorázové úplatné věcné břemeno v částce 10.000,- Kč, pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě
budoucí o právu odpovídajícímu věcnému břemeni.
Hlasování:
pro - 5
proti- O
zdržel se- O
4. Rada obce schvaluje předložený výkaz o hospodaření Základní školy, základní umělecké školy a mateřské
školy Stachy za rok 2014, rozpočet a čerpání FKSP za rok 2014 a předložený rozpočet na rok 2015 za podmínky,
že mzdové prostředky budou čerpány pouze na pedagogické pracovníky.
Hlasování:
pro - 4
proti- O
zdržel se- 1 /Kiuíbr/
5.

RO schvaluje zpracování lesního hospodářského plánu pro obec Stachy na období 2017-.2026 a pověřuje

starostu podpisem smlouvy se zpracovatelem 1••••••11!11••~·
Hlasování:
pro - 5
proti- O
zdržel se- O
Odchod p. Kluibr 18,10
6. RO schvaluje rozpočtové
Hlasování:
pro - 4

opatření číslo

2.

proti- O

zdržel se- O

7. RO souhlasí s předloženým splátkovým kalendářem za úhrady vodného pana . . . . . . . . . . . . . ..
Hlasování: pro - 4
proti- O
zdržel se- O
8. RO schvaluje znění smlouvy s firmou Horticentrum, s.r.o. Brno - "Projekt Přírodní hřiště MŠ Stachy" dle
podmínek dotačního titulu a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování:
pro - 4
proti- O
zdržel se- O
9. Na základě stávající studie vyhlašuje RO výběrové řízeni na zpracování projektové dokumentace pro
stavební povolení na akci "Stavební úpravy objektu Stachy čp. 232" a pověřuje starostu oslovením alespoň pěti
firem.
zdržel se- O
proti- O
Hlasování:
pro - 4
10. RO obdržela žádost
o odprodej části pozemku v k.ú. Stachy označeného dle
geometrického plánu p.č. 2115/3. Vzhledem k tomu, že se jedná o nakládání s obecním majetkem,
předává rada obce tuto žádost k projednání zastupitelstvu obce.
předloženého

11. RO bere na vědomí žádost paní
Vzhledem k tomu, že se jedná o nakládání s obecním majetkem,
zastupitelstvu obce.

o odkoupení pozemku p.č. 585 v k.ú. Stachy.
předává rada obce tuto žádost k projednání

12. RO bere na vědomí žádost paní
o dokončení úpravy cesty k této nemovitosti a
souhlasí s provedením nutnych oprav vedoucích k zajištění sjízdnosti této komunikace.
Hlasování:
pro - 4
proti- O
zdržel se- O

13. ROse dále zabyvala podněty z řad občanů a na jejich základě pověřuje starostu
návrh vyhlášky "o zvířectvu" a "o zákazu podomního prodeje".
Hlasování:
pro - 4
proti- O
zdržel se- O

předložit

na

příští

jednání

14. RO schvaluje proplacení faktur:
Horticentrum, s.r.o. Brno- Projekt Přírodní hřiště MŠ Stachy -fa. č. 2015009- částka 35.000,00 bez. DPH.
Hlasování:
pro - 4
proti- O
zdržel se- O

_______Úl~-----------Zapisovatel

