
Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Doudleby,  konaného dne 12.8.2011

Místo konání: areál u jezu
Začátek: 18 hodin
Zasedání řídil: starosta obce František Rytíř
Přítomno: 5 členů OZ
Omluveni: Běhunková Ivana, Zdeněk Šmíd
Neomluveni : 
Hosté: viz prezenční listina
Zapisovatel: František Rytíř
Ověřovatelé zápisu: F. Rytíř, M. Michal, J. Bohdal

_____________________________________

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, a M. Michala. 
Starosta navrhl doplnit jednání zastupitelstva o tyto body: 

Přítomní zastupitelé souhlasí s rozšířením jednání a projednáním těchto bodů.
Návrh programu:
1. Aktuální informace ČOV,přípojky.
2. Schválení rozpočtových   opatření  č. 9,10/2011
3. Informace o Základní škole v Doudlebech 
4.  Informace -Dožínky,oslavy  1030 let 
5. Schválení  příspěvku  na delegaci z Chorvatska
6. Příprava rozpočtu na rok 2012
7, Diskuse – připomínky  k jednotlivým bodům , podněty občanů

  
Usnesení obecního zastupitelstva č. 9/2011

Projednávání jednotlivých bodů programu a přijatá usnesení

1. Na veřejné zasedání se dostavil zástupce firmy AQUSERV  ing. Pudil, který podal 
podrobné informace o postupu  výstavby přípojek kanalizačního potrubí. V okamžiku kdy 
bude definitivně přidělena dotace na ČOV obejde starosta s projektanty jednotlivé 
nemovitosti a bude se řešit připojení na ČOV. 

2.  Předseda finančního výboru paní Burdová seznámila přítomné s rozpočtovými opatřeními 
č. 9,10/2011

    Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé berou na vědomí uskutečněná rozpočtová opatření.
3. Paní Caplová podala  informace o zahájení školního roku a seznámila přítomné  s 

personální situací..
4. Pan Martin Michal seznámil přítomné s průběhem a programem Dožínek 2011
     
5. Starosta seznámil přítomné se žádostí Doudlebanu o  příspěvek na návštěvu chorvatské 

delegace.
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    Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé souhlasí s příspěvkem  na úhradu večeří pro 
chorvatskou delegaci bez výhrad

6. Starosta seznámil přítomné s přípravou rozpočtu obce na rok 2012 a vyzval občany ke 
spolupráci při vytváření rozpočtu na rok 2012

10. Diskuse proběhla k jednotlivým bodům programu.
 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 19,30 hod.

0věřovatelé zápisu:

František Rytíř 
Michal Martin
Bohdal Josef 
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