
Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Doudleby,  konaného dne 27.6.2011

Místo konání: zasedací místnost OÚ
Začátek: 19 hodin
Zasedání řídil: starosta obce František Rytíř
Přítomno: 6 členů OZ
Omluveni: Bohdal Josef
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 F. Rytíře, Z. Šmída  a M. 
Michala. 
Starosta navrhl doplnit jednání zastupitelstva o tyto body: 
  9. Příspěvek Mysliveckému sdružení  Malše-Roudné
10. Podpis smlouvy na autorský dozor při stavbě ČOV
Přítomní zastupitelé souhlasí s rozšířením jednání a projednáním těchto bodů.
Návrh programu:
  1. Schválení závěrečného účtu obce Doudleby za rok 2010
  2. Schválení rozpočtových   opatření  č.6,7/2011
  3. Informace o podání žádosti  obce na provedení komplexní pozemkové úpravy pozemků v 

extravilánu obce
  4.  Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemenu na pozemku č.1187  a 1180/3
  5. Projednání výkupu pozemku  č.1235 KN (cesta na Ameriku)
  6. Kanalizační přípojky postup po vybudování čistírny odpadních vod
  7. Různé - návštěva hasičů z Doudleb n.Orlicí; stavba dětského hřiště; dokončení sochy 

"Pieta"; příprava oslav "1030 let Doudleb"
  8. Diskuse – připomínky, podněty občanů

Usnesení obecního zastupitelstva č. 9/2011

Projednávání jednotlivých bodů programu a přijatá usnesení

1. Předseda finančního výboru paní Burdová  seznámila přítomné se "Závěrečným účtem 
obce Doudleby za rok 2010"

     Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé schvalují  závěrečný účet obce Doudleby za rok 
2010  bez výhrad

2.  Předseda finančního výboru paní Burdová  seznámila přítomné s rozpočtovými opatřeními 
č. 6,7/2011

    Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé berou na vědomí uskutečněná rozpočtová opatření.
3. Starosta  podal  informace o požadavku obce na provedení komplexní pozemkové úpravy 

pozemků v extravilánu obce a seznámil občany s důvody k podání této žádosti.
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4. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku č.1187 pro 
stavbu „Straňany K 466/16 - p. Chyňava - úprava NN“ a na pozemku 1180/3  pro stavbu 
„Doudleby č.p. 8 - pí. Trněná - úprava NN“ - v obou případech bude oprávněným E.ON.

    Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé schvalují podpisy smluv na zřízení věcného 
břemene kabelu NN  na uvedených pozemcích.

5. Starosta seznámil přítomné se žádostí manželů Čejkových na výkup pozemku  č.1235 KN 
(cesta na Ameriku).

    Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé pověřují starostu jednáním s vlastníky pozemků 
k podniknutí kroků nutných k výkupu pozemků

6. Starosta seznámil přítomné s postupem žádosti o dotaci na ČOV a  postupem  při  připojení 
nemovitosti  na kanalizaci po vybudování čistírny odpadních  vod

7. Starosta podal informace  k plánovaným akcím v roce 2011:
Návštěva hasičů z Doudleb n.Orlicí; stavba dětského hřiště; dokončení sochy  "Pieta"; 
příprava oslav "1030 let Doudleb"

8. Mysliveckému sdružení  Malše-Roudné  požádalo o příspěvek ve výši 3000 Kč  na nákup 
žebříku.

    Přijaté usnesení: Zastupitelé souhlasí s poskytnutím  účelového příspěvku ve výši 3000 
Kč Mysliveckému sdružení Malše Roudné a pověřuje starostu Františka Rytíře k uzavření 
smlouvy. Zároveň zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 8, kterým je řešeno 
financování tohoto transferu (návrh RO8 je přílohou zápisu).

9. Starosta podal informaci o podpisu smlouvy na autorský dozor při stavbě ČOV 
    Přijaté usnesení: Zastupitelé souhlasí s podpisem smlouvy o autorském dohledu při 

výstavbě ČOV s firmou Aquaserv s.r.o.
10. Diskuse proběhla k jednotlivým bodům programu.
 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 20,30 hod.

0věřovatelé zápisu:

František Rytíř 
Šmíd Zdeněk
Michal Martin
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