Usnesení z 18.4.2016
Zastupitelstvo obce schválilo
Program zasedání
Zapisovatele zápisu
Ověřovatele zápisu
Kupní smlouvu mezi Obcí Srbice, zastoupenou starostou Milanem Zykou, na straně
jedné jako prodávající a Obcí Modlany, zastoupenou starostkou Stanislavou
Kondrlovou, na straně druhé jako kupující. Jedná se o prodej pozemku p.č. 370/12,
k.ú. Kvítkov u Modlan, LV č. 459, o celkové výměře 226 m2. Záměr prodeje byl
zveřejněn na úřední desce od 14.3.2016 do 31.3.2016.
5. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí Srbice,
jako budoucí oprávněná osoba a vlastníky pozemků dotčených stavbou kanalizačního
řadu na p.p.č. : 181/29, 181/68, 181/75, 181/58, 181/79, 181/81, 181/53, 232/18, 54/2,
181/46, 181/77, 181/71, 181/22, 181/56, 181/44, 181/34, 181/33, 161/28, 161/91,
207/19, 54/4, 54/38, 54/40, 243/1, 312/1 a 272/1,vše v k.ú. Srbice, jako budoucí
povinná osoba. Smlouva se stane aktuální v případě, že obec bude čerpat dotaci na
přípojky.
6. Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi vlastníkem pozemku p.p.č. 264/1,
k.ú.Srbice, Obcí Srbice, zastoupené starostou Milanem Zykou a oprávněnou osobou
Severočeskou vodárenskou společností a.s., zastoupenou ing. René Lengyelem a
obchodní společností Water Colors CZ s.r.o., zastoupenou jednatelem Petrem
Hlaváčkem.
7. Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi vlastníkem pozemku p.p.č. 264/1,
k.ú.Srbice, Obcí Srbice, zastoupené starostou Milanem Zykou a investorem obchodní
společností Water Colors CZ s.r.o., zastoupenou jednatelem Petrem Hlaváčkem.
8. Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení pro stavbu pod názvem
CTPark TEPLICE hala K5 Extension. Zastupitelstvo obce nemá námitek k projektové
dokumentaci.
9. Příkazní smlouvu číslo 16005 mezi Obcí Srbice, se sídlem Srbice 62, zastoupenou
starostou obce Milanem Zykou a Příkazcem, společností Eurokom plus, s.r.o., se
sídlem Politických Vězňů 912/10, Praha 1, zastoupenou ing. Radkem Vraným,
jednatelem společnosti.
10. Smlouvu o dílo mezi objednatelem Obcí Srbice,se sídlem Srbice 62, zastoupenou
starostou obce Milanem Zykou a zhotovitelem CTS corp.,s.r.o.,se sídlem Bubenská
421/3, Praha 7. Předmětem smlouvy je zhotovení dokumentace potřebné k podání
žádosti a o vypracování samotné žádosti včetně povinné přílohy, v rámci IROP –
Výzva č. 19 technika pro integrovaný záchranný systém, k projektu Pořízení DA pro
JPOIII Obec Srbice.
11. Příkazní smlouvu pro výkon územně plánovacích činností mezi Obcí Srbice,se sídlem
Srbice 62, zastoupenou starostou obce Milanem Zykou, jako příkazcem a Ing. Zdeňkou
Táborskou, Na Červeném Vrchu 3117, Teplice jako příkazníkem. Zastupitelstvo obce
Srbice po projednání souhlasí s pořízením Zprávy o uplatňování Územního plánu
Srbice a ukládá starostovi obce zahájit její pořizování. Jmenuje určeným zastupitelem
pro spolupráci s pořizovatelem pro pořízení Zprávy o uplatňování územního plánu
Srbice a při pořizování následné Změny č. 1 územního plánu Srbice , starostu obce. A
schvaluje uzavření smlouvy o pořízení Zprávy o uplatňování Územního plánu Srbice a
o výkonu územně plánovacích činností pro pořízení Změny č. 1 územního plánu
Srbice, pokud pořízení změny ze zprávy vyplyne, s Ing. Arch Zdeňkou Táborskou dle
předloženého návrhu.
1.
2.
3.
4.

1) Rozpočtové opatření č.2/2016
Navyšuje rozpočet o částku 84.740,-Kč na položce 1122 (daň z příjmu právnických
osob za obec), Zároveň dochází k navýšení výdajů na § 6399 o 84.740,-Kč
- Dochází k přesunu z § 3341 200.000,-Kč – rozhlas a televize na § 3632 –
pohřebnictví na opravu kapličky ve Starých Srbicích
- Dochází k přesunu z § 3392 200.000,-Kč – zájmová činnost v kultuře na § 3612 –
bytové hospodářství na rekonstrukci bytové jednotky v č.p.27
Zároveň dochází k navýšení výdajů na § 6399 o 84.740,-Kč
Zastupitelstvo obce neschválilo:
2) Žádost o koupi nájemního bytu v č.p. 16, Srbice, podali manželé Mormannovi
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce:
12. K jednání se všemi potřebnými úřady, které je spojené s plánovanou realizací stavby
cyklostezky Srbice – Milada na katastru obce Srbice a k poptání ceny pořízení
projektové dokumentace. Starosta obce předloží zastupitelům obce nabídky, podpis
případné smlouvy je vázán na projednání v zastupitelstvu obce, které rozhodne, zda
dojde k pořízení projektové dokumentace.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel
se: 0
13. K projednání změn v projektu Komunikace a chodníky ve Starých Srbicích s dotčenými
orgány s možností změny projektu z komunikace a chodníků na obytnou zónu.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
14. Záporné stanovisko vedení Olympia centra k úpravě provozu světelné signalizace na
výjezdu z obce.

