
Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 19.4.2013

Místo konání: zasedací místnost OÚ
Začátek: 18 hodin
Zasedání řídil: starosta obce František Rytíř
Přítomno: 6 členů OZ
Omluveni: Miroslava Caplová
Neomluveni: -
Hosté: viz prezenční listina
Zapisovatel: František Rytíř
Ověřovatelé zápisu: všichni přítomní členové zastupitelstva
_____________________________________

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 všechny přítomné zastupitele. 
Návrh programu:
1. Schválení Smlouvy se Státním fondem životního prostředí o přidělení dotace 

na dostavbu kanalizace  ČOV v Doudlebech.
2. Informace o harmonogramu výstavby  ČOV.
3. Diskuze k jednotlivým bodům programu.

Usnesení obecního zastupitelstva č. 2/2013

Projednávání jednotlivých bodů programu a přijatá usnesení:
1. Starosta  seznámil přítomné zastupitele a hosty, že dne 11.4.2013 byly 

na obecní úřad doručeny podklady k přidělení dotace SFŽP na dostavbu 
kanalizace a čistírny odpadních vod. Seznámil přítomné s podmínkami dotace. a 
předložil zastupitelům k posouzení tyto dokumenty:
• dopis č.j. SFŽP 037216/2013  z 10.4.2013;
• Rozhodnutí o poskytnutí dotace z 4.4.2013 č.j.  115D112000500/2
• Přílohu č.1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Podmínky poskytnutí dotace.
• Přílohu č.2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace –Technická  a finanční příloha.
• Přílohu č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace –Tabulka postihů za porušení 

pravidel zadávání veřejných zakázek.
• Smlouvu č.09047931 o poskytnutí podpory ze Státního fondu  životního 

prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí  podepsanou 
zástupcem Fondu  dne 29.3.2013

Přijaté usnesení:  Přítomní zastupitelé se seznámili s předloženými dokumenty. 
Souhlasí s uzavřením  Smlouvy  č.09047931 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí 
podepsanou zástupcem Fondu  dne 29.3.2013  a pověřují starostu obce  podpisem 
smlouvy  č.09047931.

2. Informace o harmonogramu výstavby ČOV. Starosta seznámil přítomné 
s postupem výstavby, průběhem prací a  s termínem dokončení stavby. 
Seznámil přítomné s postupem a podmínkami připojování jednotlivých 
nemovitostí na kanalizační řady.

Diskuse proběhla k  jednotlivým bodům programu. Během zasedání nebyly 
vzneseny žádné zamítavé připomínky k dostavbě kanalizace.
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Přílohy č. 1.-3. a  Smlouva budou uloženy v dokumentaci čerpání dotace.

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 19,15 hod.

0věřovatelé zápisu:
František Rytíř
Běhunková Ivana 
Bohdal Josef
Burdová Kateřina
Michal Martin
Šmíd Zdeněk
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