Usnesení
přijatá na 40. schůzi Rady obce Doubrava konané dne 29. 06. 2016
438/40/16

Rada obce Doubrava
schvaluje
program 40. schůze Rady obce Doubrava konané dne 29. 06. 2016
1. Zahájení a procesní záležitosti
2. Žádost Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě, z.s. – poskytnutí
peněžitého daru
3. Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání – č.p. 342
4. Uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu – byt č. 1, č.p. 600, byt č. 9, č.p.
348
5. Peněžitý dar zákonným zástupcům žáků dojíždějících do Základní školy
Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace
6. Ražba důlních děl č. 22 4003, 22 4052/2, 22 4004, 22 4005, 22 4054/2, 22
4006, 22 40002, 22 4002A, 22 4005sp pro přípravu porubů č. 22 4052 a č.
22 4054 ve 40 sloji 22. kře v dobývacím prostoru Doubrava u Orlové
7. Dodatek č. 3 k Dohodě na období 2007 – vydobytí zásob
8. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IP-12-8018976/1
Doubrava, č. p. 1, Obec, příp. NNk
9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
kanalizace pro SmVaK, Ostrava a.s. stavba „Doubrava – likvidace
kanalizačních výustí U Komendra“
10. Žádost o uzavření budoucím smlouvy o zřízení věcného břemena a práva
provést stavbu
11. Organizační a různé
11.1. Odvolání člena Redakční rady Obecního zpravodaje
12. Závěr

439/40/16

Rada obce Doubrava
1) neschvaluje
poskytnutí neinvestiční finanční dotace na rok 2016 ve výši 5.000,- Kč
organizaci Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, z.s. na základě
zaslané žádosti ze dne 14.06.2016.
2) schvaluje
a) poskytnutí peněžitého daru organizaci Klub přátel Hornického muzea
v Ostravě, z.s.; IČO: 41033035; se sídlem Pod Landekem 64,
Petřkovice, 725 29, Ostrava; zastoupené Karlem Budinou; ve výši
2.500,- Kč.
b) uzavření darovací smlouvy o poskytnutí peněžitého daru
organizaci Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, z.s.; IČO:
41033035; se sídlem Pod Landekem 64, Petřkovice, 725 29, Ostrava;
zastoupené Karlem Budinou; ve výši 2.500,- Kč.
c) rozpočtové opatření č. 8 spočívající v navýšení výdajů v Orj. 9 §
6399 pol. 5222 – o 2,5 tis. Kč a snížení výdajů v Orj. 5 § 3699 pol.
5901 – o 2,5 tis. Kč.

440/40/16

Rada obce Doubrava
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře
66,21 m2 v objektu budovy č.p. 342 v Doubravě s p. Ildiko Stablovou, se
sídlem Těšínská 286, Orlová- Poruba, IČO: 3224449 na dobu neurčitou
od 01.07.2016 s ročním nájmem 7.600,- Kč, které je menší než cena obvyklá
z důvodu nedostatku zájemců o pronájem.
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441/40/16

Rada obce Doubrava
schvaluje
uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu na základě podané žádosti
k ukončení nájmu dohodou s:
a) p. ……………, nar. …………….. a p. ………………, nar. ………….
nájemcem bytu č. 1 v budově č.p. 600 v Doubravě, ke dni 31. 8. 2016
b) p. …………., nar. ………….., nájemcem bytu č. 9 v budově č.p. 348
v Doubravě, ke dni 31.7.2016

442/40/16

Rada obce Doubrava
schvaluje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů peněžitý dar zákonným
zástupcům žáků dojíždějících do Základní školy Doubrava za 2. pololetí
školního roku 2015/2016 ve výši dle předloženého seznamu

443/40/16

Rada obce Doubrava
schvaluje
vydání souhlasného stanoviska k ražbám důlních děl v rozsahu dle
předložené žádosti evidované dne 20.6.2016 pod č.j. OUDo 853/2016.

444/40/16

Rada obce Doubrava
doporučuje
zastupitelstvu obce schválit „Dodatek č. 3 k Dohodě na období 2007 –
vydobytí zásob“ dle předloženého návrhu

445/40/16

Rada obce Doubrava
schvaluje
uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-8018976/1 Doubrava,
č. p. 1, Obec, příp. NNk, pro ČEZ Distribuci, a.s., se sídlem Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV-Podmokly, zastoupenou Ing. Martinem Bartečkem se sídlem
Na Výsluní 2008, 738 01 Frýdek-Místek.

446/40/16

Rada obce Doubrava
schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
kanalizace na pozemcích v majetku obce parc. č. 21, 22, 17/3 a 1217/1 k.ú.
Doubrava u Orlové pro společnost Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava, a.s. v rámci stavby „Doubrava – likvidace kanalizačních vpustí
U Komendra“.

447/40/16

Rada obce Doubrava
schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvu
zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky na obecních
pozemcích parc.č. 4808 a 4850 k.ú. Doubrava u Orlové pro paní
………..bytem ……………, ……….. v délce 3 m.

448/40/16

Rada obce Doubrava
odvolává
z funkce člena Redakční rady Obecního zpravodaje pana Ing. Libora Dobrého
na vlastní žádost.
………………………
Mgr. Dáša Murycová
místostarostka obce
2

