Zápis
z jednání zastupitelstva obce Stupava, konaného dne 3.9.2018
v zasedací místnosti obecního úřadu v 18.00 hod.
Přítomni: ing. Kovář, Škrabal, Muchová, Janováčová, Čech, MUDr. Březina, Orlová
Ověřovatelé: ing. Kovář, Čech
Zapisovatel: Škrabal
Navržený program:
1) Zahájení
- určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2) Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
3) Záměr rekonstrukce venkovního vedení NN, které bude obnoveno nadzemním vedením NN
s izolovanými vodiči.
4) Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330048275/001

5) Ozelenění hřbitova
6) Žádost o podporu
7) Úprava dvora za kulturním domem
8) Rozpočtové opatření 3/2018
9) Záměr prodeje pozemku z vlastnictví obce p.č.1274
10) Různé, Diskuse
Ad1) Zapisovatelem byl určen p. Škrabal, ověřovatelé zápisu ing. Kovář, Petr Čech.
Program odsouhlasen všemi členy zastupitelstva. Pro:7
Ad2) Usnesení z minulého zasedání :
Usnesení z minulého zasedání byla splněna. Pro: 7
Ad3 + 4) Starostka seznámila přítomné s ing. Martínkem – projektantem E.ON, který seznámil přítomné s záměrem
na rekonstrukci části venkovního vedení NN, které by bylo jako kompenzace za uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene č. 1030027561/001. Důvodem je napájení telekomunikačního vysílače v oblasti Geršle,
který požaduje posílení. Vzhledem k tomu, že stávající přívod vede přes soukromé pozemky p. Orla ( sjezdovka), bylo
dohodnuto, že napájení se provede zemním vedením na pozemku obecní cesty, kde je v současné době již položena
chránička pro internetové připojení. Přívod od trafostanice po zemní vedení byla zmíněná rekonstrukce NN.
Podrobnější informace budou známy až po uzavření smlouvy. Pro: 7

Ad5) Starostka seznámila s projektem pro ozelenění hřbitova. Nejvýhodnější nabídku předložila firma
GARDEN v ceně do 300.000,- Kč včetně DPH. Nabídka obsahuje fotografie, grafické návrhy a podrobný
položkový rozpočet. Pro: 7
Ad6) Obec Stupava dostala žádost o finanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč na podporu klubu Přátel Stupavy na
částku 50.000,- Kč. Pan Škrabal konstatoval, že když se odsouhlasilo p. Janováčové i když nepředložila daňové
přiznání, mělo by se přiznat i Klubu. Pro: 7
Ad7) Úprava dvora za KD – došlo k propadnutí kanalizace. Opravu včetně vstupního schodiště ze zadní strany
provede firma z Koryčan. Celková cena maximální s DPH 107.315,- Kč. Pro : 6, Zdržel : 1 (MUDr. Březina)
Ad8) Rozpočtové opatření č.3/2018. Bude čerpáno z rozpočtové rezervy . viz. Příloha, která je součástí zápisu. Pro: 7

projekt hřbitov ...................20.000,oprava KD.......................... 24.000,zpravodaj obce............... …20.000,dotace Petr čech.................. 50.000,dvůr KD - schody+dlažba .110.000,ozelenění hřbitov................300.000,sítě do KD............................ 10.000,-

Ad9) Záměr prodeje pozemků p.č. 1274. Pani Blechová se připomněla, že doposud nebylo vyhověno, její žádosti o
odprodej výš uvedené pozemkové parcely. Starostka odpověděla, že na odprodej obecních pozemků není v žádném
případě jakýkoliv právní nárok. Lze za jistých okolností uvažovat o části pozemku, je však nutné respektovat
vlastnická práva sousedních vlastníků, aby jim nebyl zamezen přístup k nemovitostem. V současné domě se záměr
pozemku odkládá, dokud nebudou vyjasněny požadavky okolních majitelů. Pokud nejsou v pořádku vytyčovací
kolíky, je nutné provést znovu vytýčení. Starostka má za úkol svolat písemně účastněné osoby za účelem vyjasnění
dalšího užívání. Termín: do konce září 2018. Pro: 7
Ad10) Diskuse
-

Pan Blecha podává oficiálně ústní stížnost na hlučnost v době nočního klidu na Klub. Nejsou respektovány
hodiny nočního klidu a i ve 2 hodiny po půl noci je takový hluk, že není možné spát.
Starostka na místě upozornila spolumajitele na porušování zákona a žádala o sjednání okamžité nápravy.
V každém případě bude písemně kontaktovat právní oddělení města Uh. Hradiště o radu.

Přítomno 9 občanů
Jednání ukončeno v 19.45 hod.

