
Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Doudleby,  konaného dne 31.3.2011

Místo konání: zasedací místnost OÚ
Začátek: 19 hodin
Zasedání řídil: starosta obce František Rytíř
Přítomno: 6 členů OZ
Omluveni: Běhunková Ivana
Neomluveni : 
Hosté: viz prezenční listina
Zapisovatel: František Rytíř
Ověřovatelé zápisu: Rytíř, Šmíd, M.Michal

_____________________________________

Starosta obce F. Rytíř zahájil jednání, přivítal přítomné hosty a zastupitele na jednání a 
konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášení schopné. 
Seznámil přítomné s návrhem programu a jako ověřovatele navrhl Rytíř, Šmíd, M.Michal. 
Starosta navrhl doplnit jednání zastupitelstva o tyto body: 
11. Příspěvek Českému červenému kříži - místní skupina Doudleby
12. Spoluúčast na dotaci na stavbu dětského hřiště
Přítomní zastupitelé souhlasí s rozšířením jednání a projednáním těchto bodů.
Návrh programu:
1. Informace o dotaci na stavbu kanalizace a ČOV
2. Informace o dotaci na stavbu dětského hřiště.
3. Rozpočtová opatření č. 11,12 /2010; č.1;3,4/2011 na vědomí.
4. Povolení výjimky z počtu žáků v Mateřské škole
5. Schválení odprodeje traktoru Zetor 6718
6. Finanční vypořádání příspěvků na provoz ZŠ  2010
7. Schválení závěrečného účtu  Pomalší  za rok 2010
8. Schválení věcného břemene na studnu na pozemku  1180/3
9. Schválení žádosti o změnu územního plánu
10. Diskuse – připomínky, podněty občanů

Usnesení obecního zastupitelstva č. 5/2011
Projednávání jednotlivých bodů programu a přijatá usnesení

1. Starosta seznámil přítomné s postupem při realizaci ČOV Doudleby. Upozornil na 
problémy s napojením občanů na kanalizační sítě.

2. Starosta seznámil přítomné s obdržením dotace na dětské hřiště. Obec obdržela dotaci ve 
výši cca 250 tis.Kč. Pro realizaci dle rozsahu navrženého v žádosti o dotaci je potřeba aby 
obec přispěla částkou minimálně 85.tis. Kč. Dále je potřeba splnit závazek obce zaplatit na 
základě smlouvy s MAS příspěvek ve výši 3% z obdržené dotace tj. 7,5 tis.Kč.

Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé schvalují úhradu spoluúčasti k dotaci na dětské hřiště a 
schvalují provedení této rozpočtové změny: Na výstavbu hřiště použít výtěžek z prodeje 
obecního traktoru  65 tis.Kč a  částku  27,5 tis.Kč  použít z přebytků minulých období 
(pol. 8115) - rozpočtové opatření č. 5.
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3. Rozpočtová opatření č. 11,12 /2010 a 1,3,4/2011
Starosta vysvětlil důvody provedených rozpočtových opatření č. 11,12/2010 a 1,3,4/2011

Přijaté usnesení:Přítomní zastupitelé berou na vědomí předložená rozpočtová opatření č. 
11,12 /2010 a 1,3,4/2011

4. Povolení výjimky z počtu žáků v Mateřské škole
Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé souhlasí s navýšením počtu dětí v Mateřské škole na 

počet 28.

5. Schválení odprodeje traktoru Zetor 6718
 Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé souhlasí s  odprodejem  obecního traktoru za částku 

65 tis.Kč

6. Finanční vypořádání příspěvků na provoz ZŠ  2010 a schválení odpisového plánu pro rok 
2011

 Přijaté usnesení:Přítomní zastupitelé projednali finanční vypořádání příspěvků na provoz 
pro Základní a Mateřskou školu za rok 2010 a s předloženou zprávou souhlasí. Zastupitelé 
souhlasí s předloženým odpisovým plánem na rok 2011.

7. Schválení závěrečného účtu  Pomalší  za rok 2010 a členského příspěvku na rok 2011
 Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé schvalují závěrečný účet Pomalší za rok 2010 a 

souhlasí s úhradou členského příspěvku Pomalší ve výši 2 382,-Kč

8. Schválení věcného břemene na studnu na pozemku  1180/3
 Přijaté usnesení: Zastupitelé souhlasí s věcným břemenem (umístění studny)na pozemku 

1180/3 dle geom. plánu 483-3/2010 za jednorázovou úhradu 1000,-Kč splatnou při 
podpisu smlouvy.

9. Schválení žádosti o změnu územního plánu
 Přijaté usnesení: Zastupitelé souhlasí s pořízením změny územního plánu obce Doudleby 

pro pozemek č.34/2 v KÚ Doudleby

10. Příspěvek Českému červenému kříži -místní skupina Doudleby
 Přijaté usnesení: Zastupitelé souhlasí s poskytnutím příspěvku pro místní skupinu 

Červeného kříže ve výši 15 tis.Kč. a schvalují tuto rozpočtovou změnu: Příspěvek ČCK 
bude financován z přebytku minulých období (pol. 8115) - rozpočtové opatření č. 5.

11. Spoluúčast na dotaci na stavbu dětského hřiště - projednáno v bodě č.2

12. Diskuse proběhla k jednotlivým bodům programu. Dále byl projednán návrh na výstavbu 
altánu u jezu,a organizace a příprava jarní pouti.

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 20,30 hod.

0věřovatelé zápisu:
František Rytíř
Šmíd Zdeněk
Michal Martin 
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