OBEC STUPAVA č. 47, 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Zápis
z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012 ze dne 29.6.2012,
konaného v zasedací místnosti OÚ v 17,30hodin.
Přítomni: Anna Muchová, Rudolf Škrabal, Lenka Sedláčková, Igor Sedláček,
MUDr. Jiří Březina,
Omluveni: ing. Orlová, ing. Roman Lošan
Zapisovatel: Rudolf Škrabal
Ověřovatelé zápisu: Igor Sedláček, MUDr. Jiří Březina
Pro: 5

Proti: 0

Navržený program:

1) Zahájení
- určení zapisovatele
- volba ověřovatelů
- schválení programu
2) Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
3) Závěrečný účet obce za rok 2011
4) Výběrové řízení na opravu hasičské zbrojnice
5) Žádost o koupi pozemku z vlastnictví obce
6) Informace občanům
7) Diskuse - různé
Starostka seznámila přítomné zastupitele s návrhem programu v souladu
s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebylo připomínek.
Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Ad 2) Kontrola plnění usnesení
-

všechna usnesení z minula byla splněna

Ad 3) Závěrečný účet obce za rok 2011
Starostka obce seznámila přítomné s návrhem na schválení závěrečného účtu obce
za rok 2011 na základě účetní uzávěrky (viz. příloha) a provedeného auditu. Byly
zjištěny nedostatky, která nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) § 10
odst. 3 písm. b) zák. 420/2004 Sb. Nebyla zjištěna rizika dle § 10, odst. 4 písm. a)
zák. 420/2004 Sb. Doporučuje se schválit závěrečný účet s výhradou.

Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Ad 4) Výběrové řízení na opravu hasičské zbrojnice
Zastupitelstvo odsouhlasilo oslovit jako firmu INVESTA Uherské Hradiště jako
garanta pro zajištění zadání veřejných zakázek na stavební práce v souladu se
zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
Hlasování o návrhu: Pro: 5

Proti: 0

Ad 5) Žádost o koupi pozemků z vlastnictví obce
Zastupitelstvo odsouhlasilo záměr obce na odprodej pozemku p.č. 1276/2 o
výměře 134 m2, druh pozemku ostatní plocha, pro který nemá obec využití. Žádost si
podali pan Lukáš Basista, Stupava č. 73 a manželé Milan a Drahomíra Frankovi,
bytem Oderská 205/7, Brno. Pozemek chtějí do společného vlastnictví.
Hlasování o návrhu: Pro: 5

Proti: 0

Ad 6) Informace občanům
- koordinátorem prací na rekonstrukci sociálního zařízení na kulturním domě byl
určen místostarosta p. Rudolf Škrabal
- odsouhlasen návrh na zakoupení platové trubní propusti pro opravu vodního
toku v dolní části obce – mostek u Dvořákového. Zajistí p. Škrabal
Ad 9) Diskuse
-

p. Lošan Karel připomněl, že mostek přes komunikaci vedoucí k jeho
nemovitosti se bude muset po dostavby domu p. Mergentala zřejmě
rekonstruovat zásadním způsobem, protože stávající zatrubnění je vlivem
provozu těžké techniky zatlačeno téměř pod úroveň hladiny vodního toku.
Bude řešeno až po opravě mostku u Dvořákového.

Zapisovatel:………………………
Ověřovatelé:…………………….
………………………
Starosta:……………………………

