Zápis č. 6/2015
Ze zasedání zastupitelstva obce Srbice dne 5.10.2015
Přítomni : dle prezenční listiny z toho 7 členů zastupitelstva
Omluven: 0
Jednání řídil : starosta obce – Zyka Milan
Zapisovatelka: Kuflová Jitka
Ověřovateli zápisu: Milan Gittler, David Nejedlý
Zasedání zahájil starosta obce p.Zyka Milan a konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pozemky – smlouvy, nákup, záměr prodeje, prodej, věcná břemena
Kanalizace v obci – seznámení občanů o současném stavu řízení budoucí kanalizace
Žádost o příspěvky
Různé
Diskuze
Usnesení

Starosta obce předložil návrh programu jednání, požádal o jednu změnu v pořadí projednávání
jednotlivých bodů: žádost paní Pohlové projednat jako první bod , návrh na zapisovatele zápisu,
ověřovatelů zápisu a požádal o schválení. Zastupitelstvo obce schválilo program jednání včetně
změny pořadí, zapisovatele a ověřovatele zápisu (počtem hlasů 7 )
1. Žádost p. Pohlové: Uzavření vozovky – spojnice v Srbicích z náměstí směrem
k hostinci. Zastupitelstvo obce žádost neschválilo a pověřilo starostu obce
k poptání ceny na umístění monitorovacích kamer v této ulici, žádost je přílohou
zápisu
Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

2. Žádost o koupi pozemku p.p.č. 103/6 do osobního vlastnictví majetku SJM Petra
Mormannová a Norbert Mormann
Zastupitelstvo obce neschválilo záměr prodeje a pověřilo starostu obce k zjištění
všech skutečností o tomto pozemku, žádost je přílohou zápisu
Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

3. Povolení úprav na pronajaté zahradě p.p.č. 103/6 – stavba altánu. Žádost podal
pan Mormann, žádost je přílohou zápisu
Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

4. Žádost o koupi části pozemku p.p.č. 154/2 a části parcely p.p.č. 154/3, žádost
podal p. Borovička Jaroslav. Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje, žádost je
přílohou zápisu
Pro:

6

Proti:

1

Zdržel se:

0

5. Kupní smlouva mezi Obcí Srbice jako prodávající a Karlem Noskem jako
kupujícím. Týká se prodeje p.p.č. 337/6 v k.ú. Srbice. Smlouva je přílohou zápisu
Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

6. Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno. Název stavby: TP-Srbice, p.p.č.
181/156 – nové OM. Smlouva je přílohou zápisu.
Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

7. Žádost o vyjádření pro stavbu TP – Staré Srbice, p.p.č. 181/153 – nové OM, č.
stavby IV-12-4013962. Žádost je přílohou zápisu
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-4013962/002, TP – Staré Srbice p.p.č.
181/153 – OM. Žádost a smlouva je přílohou zápisu.
Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

8. Žádost o vyjádření pro účely územního souhlasu. Stavba řeší napojení výrobního
objektu č.p. 103 v průmyslové zóně Nové Modlany v Krupce na optickou síť
elektronických komunikací CETIN, žádost je přílohou zápisu
Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

9. Nabídka p. Berežného na darování pozemku ve Starých Srbicích, aby měla obec
přístup k pozemku dětského hřiště. Nabídka je přílohou zápisu.
Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

10. Žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci pro územní řízení pro stavbu
pod názvem „CTPark Teplice – Hala K 5 SPRIEDSHIRT“. Zastupitelstvo vydává
souhlasné stanovisko za podmínky dodržení předložené projektové dokumentace.
Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

11. Žádost ČČK o podpoření vydání příručky První pomoc není věda. Žádost je
přílohou zápisu.
Pro:

0

Proti:

6

Zdržel se:

1

12. Žádost o sponzorský příspěvek pro plavecký oddíl KL Sport Teplice. Zastupitelstvo
obce schválilo příspěvek ve výši 6.000,- Kč na plavce s trvalým bydlištěm
v Srbicích a pověřilo starostu k podpisu smlouvy. Finance budou přesunuty
v rámci paragrafu. Žádost je přílohou zápisu.
Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

13. Žádost TJ Sokol Srbice o příspěvek nad rámec příspěvku, který byl poskytnut
v rámci schváleného rozpočtu na rok 2015. Zastupitelstvo obce schválilo částku
150.000,-Kč a pověřilo starostu k podpisu smlouvy , žádost je přílohou zápisu.
Pro:

5

Proti:

2

Zdržel se:

0

a zároveň schválilo rozpočtovou změnu 150.000,-Kč z §3631 na §3419
Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

14. Oprava havarijního stavu silnice v křižovatce u plynofikační
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu k okamžitému zjednání nápravy

stanice.

15. Oprava kapličky ve Starých Srbicích. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce
k zjištění skutečného stavu. Případná oprava bude zahrnuta v akcích plánovaných
na příští rok.
16. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce k jednání o posunutí doby fungování
světelného značení na komunikaci na výjezdu ze Srbic ze sedmé hodiny ranní na
šestou.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Povolení úprav na pronajaté zahradě p.p.č. 103/6 – stavba altánu. Žádost podal pan
Mormann
- Záměr prodeje části p.p.č. 154/2 a části parcely p.p.č. 154/3
- Kupní smlouvu mezi Obcí Srbice jako prodávající a Karlem Noskem jako kupujícím,
týká se prodeje p.p.č. 337/6 v k.ú. Srbice. Smlouva je přílohou zápisu
- Smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno. Název stavby: TP-Srbice, p.p.č.
181/156 – nové OM. Smlouva je přílohou zápisu.
- Žádost o vyjádření pro stavbu TP – Staré Srbice, p.p.č. 181/153 – nové OM, č. stavby
IV-12-4013962. Žádost je přílohou zápisu
- Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-4013962/002, TP – Staré Srbice p.p.č.
181/153 – OM. Žádost a smlouva je přílohou zápisu.
- Žádost o vyjádření pro účely územního souhlasu. Stavba řeší napojení výrobního
objektu č.p. 103 v průmyslové zóně Nové Modlany v Krupce na optickou síť
elektronických komunikací CETIN, žádost je přílohou zápisu
- Nabídku p. Berežného na darování pozemku ve Starých Srbicích, aby měla obec
přístup k pozemku dětského hřiště. Nabídka je přílohou zápisu.
- Souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení pro stavbu pod
názvem „CTPark Teplice – Hala K 5 SPRIEDSHIRT“
- Žádost o sponzorský příspěvek pro plavecký oddíl KL Sport Teplice. Zastupitelstvo
obce schválilo příspěvek ve výši 6.000,- Kč na plavce s trvalým bydlištěm v Srbicích a
pověřilo starostu k podpisu smlouvy. Finance budou přesunuty v rámci paragrafu.
Žádost je přílohou zápisu.
- Žádost TJ Sokol Srbice o příspěvek nad rámec příspěvku, který byl poskytnut v rámci
schváleného rozpočtu na rok 2015. Zastupitelstvo obce schválilo částku 150.000,-Kč a
pověřilo starostu k podpisu smlouvy , žádost je přílohou zápisu.
- rozpočtovou změnu 150.000,-Kč z §3631 na §3419
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- Žádost p. Pohlové: Uzavření vozovky – spojnice v Srbicích z náměstí směrem
- Žádost o koupi pozemku p.p.č. 103/6 do osobního vlastnictví majetku SJM Petra
Mormannová a Norbert Mormann
- Žádost ČČK o podpoření vydání příručky První pomoc není věda
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce k:
- Poptání ceny na umístění monitorovacích kamer v ulici od náměstí k obecnímu úřadu
- Zjištění všech skutečností o pozemku p.p.č. 103/6 v k. ú. Srbice
- K podpisu smlouvy: Sponzorský příspěvek pro plavecký oddíl KL Sport Teplice
- K podpisu smlouvy: Příspěvek TJ Sokol Srbice
- Zajištěním opravy havarijního stavu silnice v křižovatce u plynofikační stanice
- Zjištěním skutečného stavu kapličky ve Starých Srbicích
- jednání o posunutí doby fungování světelného značení na komunikaci na výjezdu ze
Srbic ze sedmé hodiny ranní na šestou.

Ověřovatelé zápisu:
1. Gittler Milan:
2. Nejedlý David:

V Srbicích dne 12.10.2015

Starosta obce: Zyka Milan:

