Zastupitelstvo obce Úbislavice
Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014
Program:
1. Volba předsedajícího
2. Schválení programu
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Kontrola úkolů z minulého zasedání
5. Prodej pozemků st. 118/6, 118/5 a KN 474/35 v k.ú. Stav
6. Schválení prodeje pozemků KN 474/33 a 474/34 v k.ú. Stav
7. Zařazení správního území do působnosti MAS Brána do Českého ráje
8. Možnost připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“
9. Různé
10.Diskuze
11.Závěr

Přítomni:Miloš Urban, Ing. Milan Samler, Milan Typlt, Petr Vágenknecht, Pavel Chrtek, Radek
Vít
Omluven: František Pavlíček

1. Volba předsedajícího
Starosta Miloš Urban navrhl předsedajícím zasedání místostarostu Milana Samlera
Návrh usnesení: ZO volí předsedajícím zasedání Milana Samlera
Hlasováno: Pro 5, zdržel se 1: Samler
Usnesení č. 251: ZO volí předsedajícím zasedání Milana Samlera
2. Schválení programu
M.Samler (dále jako předsedající) seznámil zastupitele s programem zasedání a navrhuje
přidat bod 9. Žádost o příspěvek APROPO, o.p.s., bod 10. Smlouva o zřízení věcného
břemena, bod 11. Podání žádosti o dotaci z Programu PRK.
Návrh usnesení: ZO schvaluje program zasedání včetně navržených změn
Hlasováno: Pro 6
Usnesení č. 252: ZO schvaluje program zasedání včetně navržených změn
3. Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhuje zastupitele Petra Vágenknechta a Radka Víta jako ověřovatele
zápisu.
Návrh usnesení: ZO volí ověřovatele zápisu Petra Vágenknechta a Radka Víta
Hlasováno: Pro 4, zdržel se 2: Vágenknecht, Vít
Usnesení č. 253: ZO volí ověřovatele zápisu Petra Vágenknechta a Radka Víta

4. Kontrola úkolů z minulého zasedání
Nebyly žádné úkoly
5.Prodej pozemků st. 118/6, 118/5 a KN 474/35 v k.ú. Stav
Při obnově katastrálního operátu k.ú. Stav bylo zjištěno, že zapsaný vlastník stávajících
parcel st.118 KN a 474/9 v chatové oblasti Jahodnice p. Ivo Vik nevlastní tyto celé a jejich
části jsou stále ve vlastnictví obce Úbislavice. Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj,
katastrální pracoviště Jičín provedl opravu a výše jmenované nově vzniklé pozemky p.č. st.
118/6, st.118/5 a 474/35 převedl do vlastnictví obce Úbislavice. Nyní p.Ivo Vik žádá o
jejich prodej s tím, že má jako vlastník nemovitosti v případě prodeje předkupní právo
v souladu s §3056 NOZ.
Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr prodeje pozemků st. 118/6, st.118/5 a 474/35 v k.ú.
Stav a obci Úbislavice
Hlasováno: Pro 6
Usnesení č. 254: ZO schvaluje záměr prodeje pozemků st. 118/6, st.118/5 a 474/35 v k.ú.
Stav a obci Úbislavice
6.Schválení prodeje pozemků KN 474/33 a 474/34 v k.ú. Stav
Jedná se o pozemky vzniklé dle geometrického plánu č.219-74/2013 na rozdělení
pozemků. Záměr prodeje pozemků byl na základě usnesení ZO č.203 ze dne 5.6.2013
vyvěšen na úřední desce úřadu od 12.6.-27.6.2013 v souladu se zákonem o obcích. Zájem
projevila pouze paní Mgr.Daniela Kranátová, bytem Trutnov. Doporučená cena je 20Kč/m
2
.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej pozemků KN 474/33 o výměře 97m2 a 474/34
o výměře 27m2 v k.ú. Stav, obojí ostatní plocha-jiná plocha paní Mgr.Daniele Kranátové
za cenu 20Kč/m 2.
Hlasováno: Pro 6
Usnesení č. 255: ZO schvaluje prodej pozemků KN 474/33 o výměře 97m2 a 474/34
o výměře 27m2 v k.ú. Stav, obojí ostatní plocha-jiná plocha paní Mgr.Daniele Kranátové
za cenu 20Kč/m 2.
7.Zařazení správního území do působnosti MAS Brána do Českého ráje
Předsedající informoval o potřebě zařazení správního území Obce Úbislavice do území
působnosti dané MAS na období 2014-2020. Toto zařazení je nutné pro možnost podávání
žádosti o dotace za všechny členy MAS Brána do Českého ráje.
Návrh usnesení: ZO schvaluje, že správní území Obce Úbislavice je součástí regionu MAS
Brána do Českého ráje a souhlasí se zařazením do územní působnosti MAS Brána do
Českého ráje na období 2014-2020.
Hlasováno: Pro 6
Usnesení č. 256: ZO schvaluje, že správní území Obce Úbislavice je součástí regionu
MAS Brána do Českého ráje a souhlasí se zařazením do územní působnosti MAS Brána
do Českého ráje na období 2014-2020

8.Možnost připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“
Starosta informoval o možnosti připojení se vyvěšením Tibetské vlajky dne 10.3.2014
k podpoře výroční povstání Tibeťanů . ZO vzalo žádost na vědomí.
9. Žádost o příspěvek APROPO, o.p.s.
Předsedající informoval o žádosti o poskytnutí dotace ve výši 2.000,-Kč na částečnou
úhradu výdajů spojených s poskytováním sociální služby denní stacionář a dále o žádosti o
poskytnutí dotace ve výši 3.000,-Kč na částečnou úhradu výdajů spojených
s poskytováním sociální služby osobní asistence. Jedná se o každoroční žádost o finanční
dotaci z důvodu umístění tělesně postižené občanky Judity Kábrtové, trvale žijící v obci
Úbislavice.
Návrh usnesení: ZO schvaluje předložené žádosti o poskytnutí účelových dotací
pro Apropo Jičín, o.p.s. ve výši 2.000,-Kč a 3.000,- Kč.
Hlasování:Pro 6
Usnesení č.257: ZO schvaluje předložené žádosti o poskytnutí účelových dotací
pro Apropo Jičín, o.p.s. ve výši 2.000,-Kč a 3.000,- Kč.
10. Smlouva o zřízení věcného břemena
Jedná se o věcné břemeno uložení kabele nn k novým rodinným domům na stavebních
parcelách v lokalitě „pod kostelem“, které jsou ve vlastnictví obce. Předsedající seznámil s
předloženou smlouvou o zřízení věcného břemene - věcné služebnosti mezi ČEZ
Distribuce a Obcí Úbislavice. Smlouva je předložena na základě smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene IV – 12-2003203/VV/1 ze dne 15.9.2008.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s předloženou smlouvou o zřízení věcného břemene mezi
Obcí Úbislavice a ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou firmou Rydval-ELEKTRO s.r.o.,
Lomnice nad Popelkou
Hlasováno: Pro 6
Usnesení č. 258: ZO souhlasí s předloženou smlouvou o zřízení věcného břemene mezi
Obcí Úbislavice a ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou firmou Rydval-ELEKTRO s.r.o.,
Lomnice nad Popelkou
11. Žádost o podání dotace do Programu PRK
Starosta informoval o havarijním stavu požární nádrže ve Zboží v „chaloupkách“
na parcele KN263/2. Předběžná cena opravy byla odhadnuta na 560.000,-Kč a navrhuje
podat žádost o dotaci z aktuálně vyhlášeného Programu PRK - Obnova a technické
zajištění stávajících návesních vodních nádrží.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s podáním žádosti do Programu rozvoje kraje, dotační titul
„Obnova a technické zajištění stávajících návesních vodních nádrží“ a pověřuje starostu
v jednání.
Hlasováno: Pro 6

Usnesení č. 259: ZO souhlasí s podáním žádosti do Programu rozvoje kraje, dotační titul
„Obnova a technické zajištění stávajících návesních vodních nádrží“ a pověřuje starostu
v jednání
12.Různé
Starosta seznámil zastupitele s opravou veřejného osvětlení ve Štěpanicích prováděné
v rámci kompletní rekonstrukce nn v obci, kterou bude provádět firma Elektros, spol. s r.
o., Martinice. Celková cena vč. DPH je 259.054,-Kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje předloženou Smlouvu o dílo č. 785 mezi Obcí Úbislavice a
firmou Elektros, spol. s r. o., Martinice v Krkonoších, na rekonstrukci veřejného světlení
ve Štěpanicích, celková částka 259.054,-Kč vč. DPH.
Hlasováno: Pro 6
Usnesení č. 260: ZO schvaluje předloženou Smlouvu o dílo č. 785 mezi Obcí Úbislavice a
firmou Elektros, spol. s r. o., Martinice v Krkonoších, na rekonstrukci veřejného světlení
ve Štěpanicích, celková částka 259.054,-Kč vč. DPH.
Starosta informoval o provedené rozpočtové změně č. 1- snížení příjmové i výdajové části
o 1400,-Kč. ZO souhlasí s provedením rozpočtové změny.
Starosta seznámil zastupitele s poskytnutými finančními neinvestičními dotacemi a se
zakoupením laviček na hřiště v Úbislavicích.
13.Diskuse
Zápis byl vyhotoven dne 10.2.2014
Zapsala: Petra Vítová
Ověřovatelé zápisu:
Petr Vágenknecht …..…………………………..
Radek Vít

…… …………………………

Starosta:
Miloš Urban ………………………

Přijatá usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce
dne 10.2.2014

Usnesení č. 251: ZO volí předsedajícím zasedání Milana Zamleta
Usnesení č. 252: ZO schvaluje program zasedání včetně navržených změn
Usnesení č. 253: ZO volí ověřovatele zápisu Petra Vágenknechta a Radka Víta
Usnesení č. 254: ZO schvaluje záměr prodeje pozemků st. 118/6, st.118/5 a 474/35 v k.ú.
Stav a obci Úbislavice
Usnesení č. 255: ZO schvaluje prodej pozemku KN 474/33 o výměře 97m2 a 474/34 o
výměře 27m2 v k.ú. Stav, obojí ostatní plocha-jiná plocha paní Mgr.Daniele Kranátová
za cenu 20Kč/m 2.
Usnesení č. 256: ZO schvaluje, že správní území Obce Úbislavice je součástí regionu
MAS Brána do Českého ráje a souhlasí se zařazením do územní působnosti MAS Brána
do Českého ráje na období 2014-2020
Usnesení č.257: ZO schvaluje předložené žádosti o poskytnutí účelových dotací
pro Apropo Jičín, o.p.s. ve výši 2.000,-Kč a 3.000,- Kč.
Usnesení č. 258: ZO souhlasí s předloženou smlouvou o zřízení věcného břemene mezi
Obcí Úbislavice a ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou firmou Rydval-ELEKTRO s.r.o.,
Lomnice nad Popelkou
Usnesení č. 259: ZO souhlasí s podáním žádosti do Programu rozvoje kraje, dotační titul
„Obnova a technické zajištění stávajících návesních vodních nádrží“ a pověřuje starostu
v jednání
Usnesení č. 260: ZO schvaluje předloženou Smlouvu o dílo č. 785 mezi Obcí Úbislavice a
firmou Elektros, spol. s r. o., Martinice v Krkonoších, na rekonstrukci veřejného světlení
ve Štěpanicích, celková částka 259.054,-Kč vč. DPH.
Ověřovatelé zápisu:
Petr Vágenknecht …..…………………………..
Radek Vít

…… …………………………

Starosta:
Miloš Urban ………………………

