Zápis
z jednání zastupitelstva obce Stupava, konaného dne 15.6.2017
v kanceláři obecního úřadu v 18.00 hod.
Přítomni: ing. Kovář, Škrabal, Čech, ing. Orlová, MUDr. Březina, Muchová,
Ověřovatelé: ing. Orlová, Petr Čech
Omluveni: Janováčová
Zapisovatel: Škrabal
Navržený program
1) Zahájení
- volba zapisovatele
- volba ověřovatelů zápisu
- schválení programu
2) Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
3) Smlouva se ZK č. KUL01-17/096
4) Záměr prodeje pozemku p.č. 1255
5) Žádost o prodej pozemků LČR
6) Rozpočtové opatření č. 2/2017
7) Žádost o podporu
8) Žádost o prodloužení pronájmu nebytových prostor
9) Smlouvy na pronájem hrobového místa
10) Žádost o dotaci na ČOV
11) Informace OÚ, diskuze
Ad1) Zapisovatelem byl určen p. Škrabal, ověřovatelé zápisu ing. Orlová, Petr Čech.
Program odsouhlasen všemi členy zastupitelstva. Pro: 6
Ad2) Usnesení z minulého zasedání – dořešení prodeje pozemku ing. Mrázové včetně věcného
břemene bylo splněno.
Pro: 6
Ad3) Starostka předložila informaci o poskytnutí podpory pod registračním číslem KUL01-17/096 Po
stopách Chřibských sklářů. Podpora je výši 56 % z celkových výdajů specifikovaných v žádosti.
Z dotačního titulu ve výši 100 tis. Kč uhradí obec 44 %. Podepsanou smlouvu nutno odeslat do 30. 6.
2017 na KÚ ZK.
Pro: 4, Proti: 1 - Škrabal, Zdržel se: 1 - Čech
Ad4) Starostka seznámila přítomné s žádosti p. Kaštánka o odprodej p. č. 1255 ve vlastnictví obce.
Jedná se o bývalou komunikaci – ostatní plochu o výměře 720 m2. Pro obec absolutně nevyužitelnou.
Starostka pověřena o zabezpečení písemného nabídnutí odprodeje části této parcely i ostatním
sousedícím vlastníkům.
Pro: 6

Ad5) Projednána žádost Lesy ČR od odprodej komunikací ve vlastnictví obce v lesním porostu, které
jsou vedeny jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Jedná se o p.č. 1220/2 výměra 759 m2, p.č.
1231 výměra 1689 m2, p.č. 1232 výměra 2084 m2 a část p.č. 1233/2. Zastupitelstvo nesouhlasí
s odprodejem p.č. 1233/2. U ostatních byl vysloven souhlas.
Pro: 6
Ad6) Rozpočtové opatření č. 2. Úprava rozpočtu na straně příjmů a výdajů . viz. Příloha.
Pro: 5, Proti : 1 - Škrabal,
Ad7) Starostka přednesla žádost místostarostky p. L. Janováčové o podporu na provoz její prodejny
smíšeného zboží. V žádosti p. Janováčová konstatuje, že se tržby neustále snižují, ale není to
úbytkem obyvatelstva ale vlivem supermarketů a hypermarketů v okolí. Zjišťuje, že je situace
neúnosná a zvažuje uzavření prodejny. Žádá o jednorázovou nespecifikovanou výši podpory na
provoz, aby se zlepšila situace, případně její udržitelnost. Účetní výkazy, které by podpořily její žádost
nebyly předloženy. Zastupitel Škrabal konstatoval, že se nemůže hlasovat pro podporu, když nejsou
k dispozici relevantní podklady. Zastupitelka ing. Orlová mu sdělila, že můj nesouhlas stejně nic
nezmění, protože ostatní zastupitelé se ještě před veřejným zasedáním dohodli, že se poskytne
podpora ve výši 25 tis. Kč.
Pro: 5, Proti : 1 - Škrabal
Ad8) Starostka seznámila přítomné s žádostí p. Šmedka o pronájmu místnosti v prostorách poštovny
do 31. 12. 2017. Zastupitelstvo souhlasí za stejných podmínek.
Pro: 6
Ad9) Starostka seznámila přítomné s novelou zákona o hřbitovnictví. Současně se upravuje poplatek
za pronájem hrobového místa. 1 hrob – 30 Kč/ ročně na 15 let. 2 hrob – 60 Kč/ ročně na 15 let.
Pro: 6
Ad10) ) Starostka seznámila přítomné s počtem žadatelů o účast v dotačním titulu na podporu
domácích čistíren odpadních vod. Přihlásilo se celkem 81 občanů, což je dostatečný počet, aby obec
požádala jako zastřešující subjekt o dotační titul a vypsala výběrové řízení na zpracování projektové
dokumentace.
Pro: 5. Proti : 1 - Čech
Ad11) Diskuze – zúčastnil se starosta HZS L. Doležal, ml. – byl požádán o předložení vyúčtování
jednotlivých částek z přiznané dotace 30.000,- Kč.
p.Škrabal upozornil, že na stránkách obce nejsou zápisy ze zastupitelstva ani usnesení. Starostka
namítala, že to není povinnost. Bylo dohodnuto, že zápisy a usnesení, pokud je problém s vyvěšením
na webových stránkách obce budou zastupitelům zasílány elektronicky.

Přítomno 2 občanů
Jednání ukončeno v 18.50 hod.

