
Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 12.11.2012

Místo konání: zasedací místnost OÚ
Začátek: 19 hodin
Zasedání řídil: starosta obce František Rytíř
Přítomno: 7 členů OZ
Omluveni: -
Neomluveni: 
Hosté: viz prezenční listina
Zapisovatel: František Rytíř
Ověřovatelé zápisu: F. Rytíř, M. Michal, Z. Šmíd

_____________________________________

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, M. Michala a Z. Šmída. 
Starosta navrhl doplnit jednání zastupitelstva o tyto body: 
12. Schválení kalkulace vodného na rok 2013
13. Dodatečně schválit platbu SMO Pomalší za MISYS z roku 2011 včetně rozpočtového opatření č. 2
Přítomní zastupitelé souhlasí s rozšířením jednání a projednáním těchto bodů.

Návrh programu:
1. Aktualizace "Programu obnovy venkova obce Doudleby na období  2013 - 2015"
2. Příprava rozpočtu obce Doudleby na rok 2013 - příspěvky ke spolkové činnosti
3. Schválení smluv o věcném břemeni na obecní pozemky  PK 1200/2;PK 972;PK 971;PK 1187;1180/3 - 
uložení kabelů NN
4. Schválení  změny  Směrnice č.19 o rozpočtu  obce Doudleby
5. Oznámení o změně nákladů za svoz odpadů v roce 2013 - schválení Dodatku č. 6 Smlouvy o svozu 
komunálního odpadu
6. Informace o přípravě stavby ČOV
7. Doplnění schvalující doložky ke smlouvě o poskytnutí bezúročné půjčky od JVS – podle zákona 128/2000 
Sb. § 41
8. Změna financujících položek schváleného rozpočtu 2012 – podle 250/2000 Sb. § 6 odst. 1
9. Doplnění závazných ukazatelů do schváleného rozpočtu - podle zákona 250/2000 Sb. § 12 odst. 2
10. Úprava výroku o schválení hospodaření obce za rok 2011 - podle zákona 250/2000 Sb. § 17 odst. 7.
11. Na vědomí rozpočtová opatření č. 9,10 a schválení RO č.11
Diskuze k jednotlivým bodům programu bude umožněna v průběhu jednání

  
Usnesení obecního zastupitelstva č. 16/2012

Projednávání jednotlivých bodů programu a přijatá usnesení:

1. Na žádost přítomných vysvětlili zastupitelé jednotlivé body "Programu obnovy venkova obce Doudleby 
na období 2013 - 2015". Na návrh p. Šimánka J. byla doplněna akce - Oprava sakrálních staveb

Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé schvalují Aktualizovaný program rozvoje venkova pro obec 
Doudleby na roky 2013 a 2014

Příloha 1.: text schváleného POV 2013-2015

2. Starosta seznámil přítomné s přípravou rozpočtu obce Doudleby na rok 2013. Upozornil, že je potřeba 
podat žádosti o příspěvky nejpozději do konce listopadu. Dále požádal přítomné o podání vlastních návrhů 
na akce vhodné k zařazení do rozpočtu na rok 2013. Rozpočet se bude schvalovat na veřejné schůzi v 
prosinci 2012.
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3. Přijatá usnesení ke smlouvám o věcném břemeni:
Přítomní zastupitelé schvalují  smlouvu o věcném břemeni č.014130000329/001 - uložení kabelu NN na 
pozemek p.č. 1180/3 za jednorázovou úplatu 1300,-Kč

Příloha2.: kopie smlouvy č.014130000329/001

Přítomní zastupitelé schvalují  smlouvu o věcném břemeni č.014130000330/001 - uložení kabelu NN na 
pozemek p.č. PK 1187 za jednorázovou úplatu 500,-Kč

Příloha 3.: kopie smlouvy č.014130000330/001

Přítomní zastupitelé schvalují  smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena č.1030005478/003 
- uložení kabelu NN na pozemek p.č. PK 1200/2;PK 972;PK 971 za jednorázovou úplatu 10000,-Kč

Příloha 4.: kopie smlouvy č.1030005478/003

4. Starosta seznámil přítomné  se záměrem zrušit směrnici č.19 o rozpočtu  obce Doudleby
Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé schvalují  zrušení směrnice č.19. Rozpočet obce bude dále 
zpracován v souladu se zákonem č.250/2000Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění 
pozdějších předpisů

5. Starosta seznámil přítomné  s předpokládaným  zvýšením  ceny za svoz a likvidaci odpadů v roce 2013  
Seznámil s  Dodatkem č. 6 Smlouvy o svozu komunálního odpadu s  firmou  Marius Pedersen .

Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé  souhlasí s předloženým dodatkem č.6 a pověřují starostu 
podpisem  Dodatku č. 6 Smlouvy s firmou Marius Pedersen.

Příloha5.: návrh dodatku č. 6 ke smlouvě č. 60361/01

6. Starosta seznámil přítomné se stavem dotace na  čistírnu  odpadních vod. Seznámil přítomné s 
předpokládanou cenou stočného 45,-Kč/m3. Předpokládá se zahájení stavby v březnu 2013. Na termín 
výstavby  1.3.2013 - 30.9.2013 se v současné době připravuje dodatek smlouvy o dílo s firmou Skanska. 
Protože ze SFŽP již nebyly předloženy žádné další požadavky, předpokládáme že v nejbližších měsících 
bude vydáno rozhodnutí  o přidělení dotace.

7. Doplnění schvalující doložky ke smlouvě o poskytnutí bezúročné půjčky od JVS – podle zákona 128/2000 
Sb. § 41. Usnesením č. 05/09 z 21.8.2009 byla zastupitelstvem schválena žádost obce Doudleby o poskytnutí 
bezúročné půjčky od JVS ve výši 2.000.000,00 Kč. Před podpisem smlouvy č. SP 2_2011 byli sice 
zastupitelé seznámeni s jejím obsahem, nebyl ale proveden zápis o usnesení zastupitelstva o schválení znění 
textu této smlouvy.

Přijaté usnesení: Zastupitelé prohlašují, že byli seznámeni se smlouvou o poskytnutí bezúročné půjčky 
od JVS č. SP 2_2011 a schvalují její znění bez připomínek.

Příloha 6.: kopie smlouvy SP 2_2011

8. Změna financujících položek schváleného rozpočtu 2012  – podle 250/2000 Sb. § 6 odst. 1
Při schvalování rozpočtu pro rok 2012 byla k financování výdajů chybně použita položka 8123 jako čerpání 
prostředků z půjčky od JVS ve výši 2.000.000 Kč. Měla být použita položka 8115 – čerpání prostředků z 
přebytků minulých let.

Přijaté usnesení: Zastupitelé schvalují zvýšení schodku schváleného rozpočtu před změnami rozpočtu 
(pol. 8115) z 6.746.300,00 na 8.746.300,00 Kč snížením financující položky 8123, a to rozpočtovou 
změnou č.12.

Příloha 7.: návrh RO č. 12.

9. Doplnění závazných ukazatelů do schváleného rozpočtu - podle zákona 250/2000 Sb. § 12 odst. 2
V usnesení č. 11/1 z 29.12.2011 chybí vyčleněné položky závazných ukazatelů schváleného rozpočtu pro rok 
2012  pro poskytnuté transfery a v usnesení č. 11/5 a 11/6 nejsou uvedeny přesné částky schválených 
poskytnutých transferů, které vstoupí do rozpočtu roku 2012.  Podle podrobného rozpisu rozpočtu na 
položky, sestaveného po schválení rozpočtu 5.1.2012 byla dodatečně sestavena příloha se závaznými 
ukazateli.
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Přijaté usnesení: Zastupitelé schvalují přílohu schváleného rozpočtu pro rok 2012 „Závazné ukazatele 
rozpočtu 2012 pro poskytnuté transfery“. Tato příloha se stává nedílnou součástí schváleného rozpočtu.

Příloha 8.:  Závazné ukazatele rozpočtu 2012 pro poskytnuté transfery

10. Úprava výroku o schválení hospodaření obce za rok 2011 - podle zákona 250/2000 Sb. § 17 odst. 7.
Při schvalování hospodaření obce 2011 byly v usnesení č. 13/1 použity nesprávné výrazy (cit. 
„Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Doudleby za rok 2011 bez výhrad.“)

Přijaté usnesení: Zastupitelé obce Doudleby schvalují změnu znění výroku o schválení hospodaření 
obce za rok 2011, který nahrazují tímto textem, neměnícím původní smysl schválení: „Zastupitelé 
projednali závěrečný účet obce Doudleby a schvalují celoroční hospodaření za rok 2011 bez výhrad.

11. Paní ing. Burdová  seznámila přítomné s provedenými rozpočtovými  opatřeními  č. 9,10 a s návrhem 
rozpočtového opatření č.11 ve smyslu připojených důvodových zpráv.

Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé berou na vědomí  rozpočtová opatření č. 9 a 10 a schvalují 
rozpočtové opatření č.11

Přílohy 9.,10.,11.:  Opisy rozpočtových opatření č. 9 a 10; návrh rozpočtového opatření č. 11

12. Starosta předložil návrh kalkulace provozovatele  Čevak a.s. pro vodné na rok 2013
Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé schvalují kalkulaci vodného na rok 2013

Příloha 12.:  Návrh kalkulace ceny vodného 2013

13. Změna usnesení č. 13/2012 bod 3. o rozpočtovém opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 2 zahrnuje platbu příspěvku SMO Pomalší za MISYS z roku 2011.
Bylo dáno zastupitelstvu na vědomí, je však třeba jej v novém roce znovu schválit.

Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé schvalují platbu příspěvku SMO Pomalší na MISYS 10. z roku 
2011 ve výši 10.440 Kč a zároveň schvalují rozpočtovou změnu č. 2.

Příloha 13., 14.:  Výzva k úhradě spoluúčasti na aktualizaci MISYS; rozpočtové opatření č. 2

Diskuse probíhala k jednotlivým bodům programu. Během zasedání nebyly vzneseny vážné připomínky.

Přílohy 1 až 14 jsou součástí tohoto zápisu.

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 19,30 hod.

0věřovatelé zápisu:
František Rytíř
Michal Martin
Zdeněk Šmíd
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