Zápis č. 5/2014
Ze zasedání zastupitelstva obce Srbice dne 1.10.2014
Přítomni : dle prezenční listiny z toho 6 členů zastupitelstva
Omluven: 1
Jednání řídil : starosta obce – Zyka Milan
Zapisovatelka: Kuflová Jitka
Ověřovateli zápisu: Knop Libor, Garlíková Danuše
Zasedání zahájil starosta obce p.Zyka Milan a konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné.
Program:
1. Zkapacitnění vodovodu a vodojemu ve Starých Srbicích
2. Pozemky, věcná břemena
3. Rozpočtové změny
4. Různé, diskuze
5. Usnesení
Starosta obce předložil návrh programu jednání, vzhledem k přítomnosti ing.Barabáše z SVS
Teplice požádal o změnu pořadí bodů jednání a navrhl jako první bod bod č.3 z původního
programu a požádal o jeho schválení. Zastupitelstvo obce schválilo program jednání včetně
navržené změny (počtem hlasů 6 )
Ad. 1)
Zkapacitnění vodovodního řadu a vodojemu ve Starých Srbicích. Navrženo 350
budoucích připojení na vodovodní řad ve Starých Srbicích. Zvýšení o 100 oproti
původně schválených připojení na zastupitelstvu ze dne 10.6.2014 a z toho plynoucí
navýšení spoluúčasti financování celého projektu. Zastupitelstvo pověřuje starostu
k podpisu smlouvy.
Pro:

5

Proti:

0

Zdržel se:

1

Ad. 2)
-

Žádost p. Lohnického o odkoupení části pozemku p.č. 113/94 v k.ú. Srbice
Bude vyhlášen záměr prodeje části p.p.č. 113/94 v k.ú. Srbice
Pro:

-

-

Proti:

0

Zdržel se:

0

Žádost p.Rojka o povolení k výstavbě plotu na obecním pozemku p.p.č.232/19
v k.ú.Srbice. Zastupitelstvo obce rozhodlo o oplocení obecního pozemku ve vlastní
režii a pověřilo starostu obce k zajištění oplocení obecního pozemku p.p.č.232/3
v k.ú.Srbice.
Pro:

-

6

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Prodej části pozemku p.p.č.160/2 cca 12m2p. Mormanovi. Záměr prodeje byl
zveřejněn dne 14.8.2014 a byl sejmut 2.9.2014. Veškeré náklady spojené s prodejem
zmíněného pozemku hradí kupující.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Smlouva o zřízení služebnosti mezi vlastníkem pozemku p.p.č.901/2 v k.ú.Srbice paní
Miladou Horovou Srbice 15, Teplice, oprávněnou osobou SVS a.s. se sídlem
Přítkovská 1689, Teplice a Obcí Srbice Srbice 62, Teplice. Jedná se o inženýrskou síť
– vodovodní řad uložený na tomto pozemku. Zastupitelstvo smlouvu schvaluje a
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

-

Darovací smlouva mezi Alešem Jarolímem, Opavská 2624, Teplice a Obcí Srbice,
Srbice 62, Teplice. Dárce převádí bezúplatně vlastnické právo k pozemku p.č. 161/91
v k.ú.Srbice na Obec Srbice.
Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

0

Zdržel se:

0

Ad. 3)
-

Rozpočtová opatření č.4 viz. Příloha zápisu
Pro:

6

Proti:

Ad.4)
-

-

AD.5)

Starosta obce informoval o výsledku šetření zakrácení lip na návsi. Byl přizván
znalec, ing. Jan Šesták, který zakracování lip nedoporučil, na prosvětlení návsi
doporučil prořezání dolních pater stromů
Starosta obce byl pověřen provedením reklamace části chodníku, který provedla firma
STOSTAV u domu p.Zajíčka

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Zkapacitnění vodovodního řadu a vodojemu ve Starých Srbicích. Navrženo 350
budoucích připojení na vodovodní řad ve Starých Srbicích. Zvýšení o 100 oproti
původně schválených připojení na zastupitelstvu ze dne 10.6.2014 a z toho plynoucí
navýšení spoluúčasti financování celého projektu. Zastupitelstvo pověřuje starostu
k podpisu smlouvy.
- Záměr prodeje části p.p.č. 113/94 v k.ú. Srbice
- Oplocení obecního pozemku p.p.č.232/3 v k.ú.Srbice.
- Prodej části pozemku p.p.č.160/2 cca 12m2
- Smlouvu o zřízení služebnosti mezi vlastníkem pozemku p.p.č.901/2 v k.ú.Srbice paní
Miladou Horovou Srbice 15, Teplice, oprávněnou osobou SVS a.s. se sídlem
Přítkovská 1689, Teplice a Obcí Srbice Srbice 62, Teplice. Jedná se o inženýrskou síť
– vodovodní řad uložený na tomto pozemku a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy.
- Darovací smlouvu mezi Alešem Jarolímem, Opavská 2624, Teplice a Obcí Srbice,
Srbice 62, Teplice. Dárce převádí bezúplatně vlastnické právo k pozemku p.č. 161/91
v k.ú.Srbice na Obec Srbice.
- Rozpočtová opatření č.4 viz. Příloha zápisu
Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

Ověřovatelé zápisu:
1. Garlíková Danuše:
2. Knop Libor:

V Srbicích dne 6.10.2014

Starosta obce: Zyka Milan:

0

