OBECNÍ ZPRAVODAJ
Doubravčice, 3. 3. 2008

číslo 8

JARNÍ ÚKLID
obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému
jarnímu úklidu odpadků

v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod.
V sobotu 29. března 2008 ve 14 hodin před obecním úřadem obdrží
dobrovolníci rukavice, pytle na sběr odpadků a informace o místě
úklidu. Prosíme, naplněné a zavázané pytle zanechávejte na
komunikacích dostupných automobilem. Ještě týž den proběhne
svoz naplněných pytlů.
V případě nepříznivého počasí (déšť, sněhová pokrývka) se jarní úklid
odkládá na následující sobotu tj. 5. dubna ve stejném čase na stejném
místě.

Předem děkujeme všem účastníkům!

Z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo na minulých zasedáních schválilo:

-

rozpočet pro rok 2008

-

spolupráci s obcí Masojedy při výstavbě kanalizace

-

novelu vyhlášky o systému sběru komunálního odpadu

-

smlouvu s RC Dokolečka na pronájem prostor za 500,- Kč/měsíc

-

dotaci 40.000,- Kč pro RC Dokolečka

-

dotaci 60.000,- Kč pro TJ SOKOL Doubravčice

-

podpis smlouvy na projekty přípojek kanalizace a vodovodu

-

smlouvu o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce – pozemek 948/2

-

zánik mandátu p. Strouhala – změna trvalého bydliště

-

změnu č. 2 územního plánu před vydáním

-

záměr stavby rozhledny Na Čihadle – téma k veřejné diskuzi

-

rozpočtový výhled 08-011

-

bezplatný převod části komunikací 164/30, 31 a 32 na obec Doubravčice

-

vyjmutí
sálu
3.000,- Kč/měsíc

-

prodej inventáře kuchyně v restauraci U radnice za 15.000,-

-

zrušení věcného břemene ve prospěch obce na poz. 193/2 a 193/3

-

prodej zbytku zástěn z restaurace v KD za 1.000,- Kč paní Rydvalové

KD

z nájemní

smlouvy

a

Zastupitelstvo na minulých zasedáních neschválilo:

-

výjimku ze stavební uzávěry pro Lama, s.r.o., parc. Č. 285/1

-

prodej části pozemku č. 191/14

-

výjimku ze stavební uzávěry pro Lama, s.r.o., parc. Č. 285/1

-

prodej části pozemku č. 191/14

-

snížení oplatku za svoz TDO paní Markové

snížení

nájmu

o

Zastupitelstvo na minulých zasedáních vzalo na vědomí:

-

stav přípravy stavby vodovodu a kanalizace

-

stav výběru plateb za svoz TDO v roce 2007

-

předložení žádosti o dotaci na veřejné osvětlení, stavbu chodníku Na Čihadle, obecní
rozhlas a dopravního značení v celé obci krajskému úřadu

-

inventarizaci majetku

-

zprávu kontrolní komise

-

zadání architektonické studie na stavbu mateřské školy

-

zprávu o kontrole hospodaření KÚ StČ

Školka v Doubravčicích
V únoru byly zahájeny projektové práce na nově plánované
budově mateřské školy. Záměr je v souladu jednak se
schváleným strategickým programem rozvoje obce a
s dlouhodobým trendem nárůstu počtu dětí předškolního věku.
Plánovaný postup prací ukazuje následující graf. Financování
stavby s předpokládaným rozpočtem 10 – 12 mil. Kč se
předpokládá z regionálního operačního programu Střední
Čechy.

Věděli jste, že:
 Průměrný věk obyvatel Doubravčic je 37 let a jsme tak obcí s nejnižším věkovým průměrem
ve středočeském kraji ?

 Obec v letošním roce zaplatí na dotacích obcím, kam docházejí doubravčické děti, téměř
200.000,- Kč ?

Pomozte při pátrání

po těch, kteří bezohledně ničí životní prostředí a vyhazují naše peníze
na likvidaci skládek
Obecní úřad potřebuje Vaši pomoc při hledání viníků černých skládek.
Ve středu 20. 2. 2008 někdo na lesním parkovišti směrem na Český Brod vyhodil odpad
z autoservisu, převážně ze starších vozů ŠKODA.
Pokud víte, odkud by odpad mohl pocházet a pomůžete k dopadení pachatele, Obecní úřad
vám vyplatí 2.000,- Kč odměnu !

Volejte 321677901, přijďte v úředních hodinách, nebo pište na
ou@doubravcice.cz

Obnova a doplnění chybějícího veřejného osvětlení
V letošním roce bude zahájen dlouhodobý projekt obnovy veřejného
osvětlení v obci. Ještě letos bude obnoveno veřejné osvětlení u silnice

Na Zámka, kde bylo loni v souvislosti s překládkou nadzemního vedení
pod zem odstraněno. Dále pak bude osvětlení postupně doplňováno
tam, kde jeho vybudování investoři a tzv. developeři nepokládali za
nutné. Celý projekt se může uskutečnit díky dotacím programu rozvoje
vesnice Ministerstva zemědělství.

V letošním roce plánujeme využít následujících dotačních titulů:
•

Fond životního prostředí StČ kraje – 200.000,- Kč na obnovu polních cest na Osyčinách – I.
etapa

•

Fond Besip StČ – až 2 mil. Kč na stavbu chodníku na silnici II/113 od středu obce k nové
zástavbě směr Štíhlice a výměnu dopravního značení v obci

•

Operační program životního prostředí – vodovodní přivaděč Kozojedy – Štíhlice

•

Regionální operační program Střední Čechy – stavba mateřské školy

K výstavbě vodovodu a kanalizace
Podepsaných smluv o investičním příspěvku se nakonec sešlo 332.
K uzávěrce tohoto čísla bylo na investičních příspěvcích vybráno
4.569.530,- Kč. Z toho zaplacené faktury Výškopis a polohopis
obce: 153.800,- Kč, Projekt pro územní rozhodnutí – vodovod:
258.230,- Kč , projekt pro územní rozhodnutí – kanalizace:154.700,Kč. Dne 29. 2. 2008 stavební úřad vydal územní rozhodnutí pro
akci Doubravčice – vodovod.

Prostor pro Vaše názory
V těchto místech bychom rádi dali prostor Vašim názorům. Máte-li zájem
publikovat Váš příspěvek, pište na ou@doubravcice.cz, nebo navštivte kancelář
obecního úřadu.
Aktuální zprávy na
www.doubravcice.cz

Obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01 Český Brod
Úřední hodiny: pondělí 8.00 – 10.00 a pátek 17.30 – 19.00
Telefon+fax: 321 677 901 E-mail: ou@doubravcice.cz

