Zápis
z jednání zastupitelstva obce Stupava, konaného 1.10.2018
v zasedací místnosti obecního úřadu v 18.00 hod.
Přítomni: ing. Kovář, Škrabal, Čech, MUDr. Březina, Muchová,
Ověřovatelé: MUDr.Březina, Ing.Kovář
Omluveni : L.Janováčová, Ing. Bohdana Orlová
Zapisovatel: Petr Čech
Navržený program
1) Zahájení
- volba zapisovatele
- volba ověřovatelů zápisu
- schválení programu
2) Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
3) Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330048275/001
4) Žádost o podporu
5) Rozpočtové opatření č. 4/2018
6) Záměr prodeje pozemku z vlastnictví obce p.č. 1274
7) Různé,Diskuse
Ad1) Zapisovatelem byl určen p. Čech, ověřovatelé zápisu Ing.Jindřich Kovář a Mudr.Jiří Březina
Program odsouhlasen všemi přítomnými členy zastupitelstva.
Pro: 5
Ad2) Usnesení z minulého zasedání – splněno.
Ad3) Starostka předložila ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330048275/001
s firmou E-ON distribuce, a.s., na akci Stupava, příp.NN Šibor – zemní kabel NN, na p.č. 1278/3 v k.ú.
Stupava, přičemž smlouva o smlouvě budoucí byla schválena dne 30.6.2017. Uzavření této smlouvy
o zřízení věcného břemene bylo schváleno.
Pro: 5
Ad4) Starostka předložila zastupitelům žádost o podporu, kterou předložil Zdeněk Basista, který je
zaměstnancem Obce Stupava. Pan Basista chtěl přispět na pořízení elektrické tříkolky, kterou využívá
také ve prospěch obce. Pořizovací cena této tříkolky byla 60.488,- Kč, Pan Basista by chtěl přispět
polovinu. Zastupitelstvo se rozhodlo, že na tuto tříkolku nepřispěje, neboť tato je v majetku pana
Basisty a využití pro obec není tak důležité. Navrhuje jako kompenzaci opotřebení při využívání na
obecní účely vyplatit ve mzdě panu Basistovi mimořádnou odměnu do výše 10.000,-Kč.
Pro: 5
Ad5) Rozpočtové opatření č. 4 obsahuje pouze dotaci na volby do zastupitelstev obcí ve výši 30.000,Kč a to na straně příjmů i výdajů.
Pro: 5

Ad6)
Záměr prodeje pozemku z vlastnictví obce p.č. 1274 - vzhledem k neustálému nedořešení
záměru prodeje pozemku p.č.1274 o který má zájem paní Jarmila Blechová bylo svoláno nové
vytyčení hranic všech sousedících pozemků, byli svoláni na jednání na místě se zástupci obce a
pracovníka firmy, které vytyčení provedla manželé Blechovi, zástupce Nikoly Kendíkové- Roman
Kendík, manželé Otáhalovi a paní Dubcová, následně se na místo svolalo jednání členů zastupitelstva
pro ujasnění situace a zastupitelstvo se rozhodlo pro velké množství možných komplikací tento
pozemek- p.č. 1274 NEPRODÁVAT. Členové zastupitelstva obce se rozhodli, že žádosti paní Jarmily
Blechové nevyhoví. Dále členové zastupitelstva při prohlídce na místě samém zjistili , že se na
dotčeném pozemku nachází černá skládka. Pokud bude přistižen ten, kdo tuto skládku vytváří, může
být případně pokutován.
Pro: 5

Jednání ukončeno v 18.45 hod.

