Zápis
z jednání zastupitelstva obce Stupava, konaného dne 15.3.2018
v zasedací místnosti obecního úřadu v 18.00 hod.
Přítomni: ing. Kovář, Škrabal, Muchová, Janováčová, Čech
Ověřovatelé: ing. Kovář, Čech
Omluveni: MUDr. Březina, ing. Orlová
Zapisovatel: Škrabal
Navržený program
Navržený program:
1) Zahájení
- určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2) Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
3) Plná moc pro LD Osvětimany
4) Návrh smlouvy Osvětimany, posílení NN - žádost o uzavření s BVB
5) Řešení situace p.č. 1272/1
6) Rozpočtové opatření č.1/2018
7) Různé, Diskuse
Ad1) Zapisovatelem byl určen p. Škrabal, ověřovatelé zápisu ing. Kovář, Petr Čech.
Program odsouhlasen všemi členy zastupitelstva. Pro: 5
Ad2) Usnesení z minulého zasedání :
Usnesení z minulého zasedání byla splněna. (Pololáníková, vyučtování SDH za 2017)
Pro: 5
Ad3) Starostka předložila návrh plné moci, kterou bychom měli schválit. Jde o to, aby mohl obce zastupovat, hlavně
při vyřizování stavebních povolení, ředitel LDO. Při získávání dotací nastává situace, že je operativně nutné získat
stavební povolení a při současném stavu to jde, vzhledem k počtu účastníků řízení, formou vyhlášky, což je velmi
zdlouhavé. Schválením této plné moci by klesl počet účastníků řízení a operativně bychom se mohli vzdát práva
odvolání a rozhodnutí by tím nabylo právní moci. Na základě předložených podkladů zastupitelstvo schválilo
předložené plné moci. Viz. Samostatná příloha k zápisu.
Pro: 5

Ad4) Starostka seznámila s projektem pro investora E.ON uložení kabelu nízkého napětí v Osvětimanech,
kde se to týká pozemků, které jsou ve spoluvlastnictví 37 obcí. Jedná se o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na o uložení kabelu podél cesty v délce 348m.
Dotčené pozemky k.ú Osvětimany 2863/3, 2863/6, 2863/11, 2863/75, 2863/76, 11/2. Viz. příloha

Pro: 5
Ad5) Obec Stupava užívá část pozemku ve vlastnictví manželů Petra a Boženy Kovářových (část dvora za kulturním
domem, včetně stavby hospodářské budovy na jejich pozemku). Uvedenou skutečnost zjistili při nabytí a bylo na obci
domluveno, že po dořešení dědictví části parcel ze strany původního majitele pana Šafaříka prodají zaplocenou část
obci za úřední cenu. Byl předložen geometrický plán č.346-294/, který řeší uvedenou problematiku. Starostka

pověřena jednáním o odkupu pozemků za úřední cenu. O průběhu informovat na příštím zasedání. Viz. Příloha
geometrický plán.
Pro: 5
Ad6) Rozpočtové opatření č.1/2018. Úprava rozpočtu na straně příjmů a výdajů. Volby prezidenta republika na
straně příjmů i výdajů se zvyšuje o 26 tis. Kč.
Ad7) Diskuse:
-

-

Starostka – byla oslovena firma Plan5 z Napajedel na zpracování studie ozelenění hřbitova. Po předložení
bude zastupitelstvo seznámeno s částkou a pak se osloví další firmy.
Starosta SDH p. Doležal L. ml. upozorňoval opakovaně na nefunkčnost hasičského vozu A31, který má
propadenou STK a není ani pojízdné (čerpadlo). Navíc ve sboru je pouze jeden člen, který má oprávnění na
řízení vozidla – vyžaduje se skupina „D“. Starostka byla pověřena možností opravy na SOU automobilní Kyjov
– termín do 31.3.2018, po té se bude řešit zda vozidlo opravit nebo vyřadit z provozu. Dále p. Doležal
upozorňoval, že na webových stránkách obce se nenacházejí zápisy zastupitelstva ani usnesení. Starostka mu
řekla, že to není povinnost obce, ale může si dojít na úřad pro výpis nebo kopii. Dohodnuto, že zápis obdrží
do 5 pracovních dnů každý člen zastupitelstva a starostka zabezpečí vyvěšení zápisu i usnesení na stránkách
obce.
P. Mikoška upozornil na přeschlé stromy v kaštanové aleji, kde hrozí nebezpečí úrazu. Starostka do
31.3.2018 upozorní MěÚ Koryčany na možné nebezpečí. Jedná se k.ú. Koryčany.

Přítomno 3 občané
Jednání ukončeno v 19.45 hod.

