Zápis
z 19. veřejného zasedání zastupitelstva městyse Davle,
konaného dne 7.10.2010
Přítomni: Jiří Prokůpek , Ing. Václav Prokůpek, Ing. Tomáš Zunt, Jan Laššák,
Jiří Žemlička, , Mgr. Zdena Lišková, Mgr. Jaromír Němec,
Michal Zrno, Jaromír Janík, MVDr. František Dolejší
Omluveni: Jiří Blažek
Ověřovatelé: Jan Laššák, Ing. Václav Prokůpek
Zapisovatel: Ing. Tomáš Zunt
Program:
l. Vydání územního plánu Městyse Davle
2. Zhodnocení činnosti zastupitelstva městyse Davle v letech 2006 - 2010
Zastupitelstvo schvaluje program - 10 hlasů pro

1. Vydání územního plánu Městyse Davle
- pan starosta seznámil přítomné s navrženým vydáním územního plánu Davle dle nového
stavebního zákona. Vysvětlil, k jakým změnám dochází – překlopení stávajícího
územního plánu s drobnými změnami a rozšířením území o část katastrálního území
Sázava u Petrova. Změna územního plánu byla i jedním z bodů Strategického rozvoje
městyse Davle.
- Zástupce pořizovatele – p. Ing. Vich – doplnil p. starostu výkladem části nového
stavebního zákona, která se týká územního plánování – regulace využití území.
- p. starosta přečetl celé usnesení – znění celého usnesení v příloze
schváleno všemi 10 hlasy pro

2. Zhodnocení činnosti Městyse Davle v letech 2006 - 2010
-

dokončení kanalizace, chybějící část vodovou v obci – Kilián, Javorka, spodní Sázava
vyřešena autobusová doprava ROPID
oprava budovy a interiéry základní školy
rekonstrukce kotelny v budově školy
oprava sociálních zařízení v základní škole
vydání nového „Územního plánu“ v souladu s novým zákonem
renovace dětského hřiště ve Sloupu
realizace dětského hřiště u stavebnin v Davli
zvětšení katastrálního území Davle (o část katastrálního území Sázava u Petrova)
podpora církevních památek
příspěvek na opravu střechy kostela v Davli
obnova cesty Davle – Račana
rozšíření veřejného osvětlení
ulice Na Vinicích – nové osvětlení (položení kabelů)
2 nové přechody
podpora místních spolků – Slavoj Davle, Vltavan Davle, SDH Davle, SDH Sloup
převod části pozemkových parcel pod komunikacemi do vlastnictví obce
podpora seniorů z Davle připlácením na obědy a spolupráce s charitou Starý Knín
zřízení Czech POINTU - výpisy trestních rejstříků, obchodní rejstřík, živnostenský
rejstřík, výpis bodů řidiče, výpisy z katastru nemovitostí
dotace do knihovny – rozšíření o internet
povýšení obce na městys
schválen strategický plán městyse
příprava projektů na další období – oprava komunikací, park, místní rozhlas, zateplení
úřadu městyse, zateplení DPS
vstup do svazu měst a obcí ČR
efektivní využití financí (městys uspořil finance)
získání dotace na rekonstrukci a přístavbu mateřské školy

Pan starosta se zmínil i o akcích, které se zatím nepodařilo splnit
- stále je spousta pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví státu nebo fyzických osob
- doplacení úvěru na kanalizaci
- odvod dešťových vod V Hliníku, Na Javorce
- problémy s odpady – městys doplácí částku cca 500mil.
- objekt Vltavanka – nutná rekonstrukce

- další opravy chodníků a místních komunikací
- oprava vodovodu – Posázavský vodovod (hlavní přívod vody pod řekou)
- přetížená veřejná doprava, hluk
- problémy s parkováním ve středu obce
- příprava dětského hřiště na Sázavě
- rekonstrukce hasičáren Sloup, Davle
- autobusové zastávky – nové zastřešení
- autobusová zastávka u hřbitova
- chodník ke hřbitovu
Na závěr pan starosta poděkoval za spolupráci zastupitelům.

-

Usnesení
Zastupitelstva městyse Davle ze 19. veřejného zasedání, konaného dne 7.10.2010

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
1. Vydání územního plánu Davle

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zhodnocení činnosti zastupitelstva v letech 2006 - 2010

Ověřovatelé:

...................................................
Jan Laššák

...............................................
Ing. Václav Prokůpek

...................................................
Ing. Tomáš Zunt
místostarosta

..............................................
Jiří Prokůpek
starosta

