
Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 15.7.2013

Místo konání: zasedací místnost OÚ
Začátek: 19 hodin
Zasedání řídil: starosta obce František Rytíř
Přítomno: 5 členů OZ
Omluveni: M .Michal, I. Běhunková
Neomluveni: -
Hosté: viz prezenční listina
Zapisovatel: František Rytíř
Ověřovatelé zápisu: F. Rytíř, 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 Z. Šmída a  M. Caplovou . 
Starosta navrhl doplnit jednání zastupitelstva o bod:
3. Projednání směny a odkoupení pozemků dle geom.plánu  č.556-14/2013
Přítomní zastupitelé souhlasí s rozšířením jednání a projednáním tohoto bodu.
Návrh programu:

1. Schválení  smlouvy na opravu střechy budovy obecního úřadu
2. Diskuse k jednotlivým bodům programu.

2.
Usnesení obecního zastupitelstva č. 4/2013

Projednávání jednotlivých bodů programu a přijatá usnesení:
1. Starosta seznámil přítomné s výsledkem výběrového řízení  a se zněním  smlouvy  na opravu  

střechy budovy obecního úřadu. Smlouva bude uzavřena s firmou Stapima – CB s.r.o. Celková 
cena na opravu střechy činí  625 063,- Kč včetně DPH  a oprava bude provedena v době od 1.-
30.9. 2013 
Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé schvalují výsledek výběrového řízení a  pověřují starostu 
podpisem smlouvy na opravu střechy budovy  obecního úřadu   s firmou  Stapima – CB s.r.o.
Přílohy: Kopie smlouvy

2. Komunikace  na  „Sekyru“  je  vedena  zčásti  po  soukromých  pozemcích   .Starosta  předložil 
geometrický plán  č. 556-14/2013.Obec převede na paní Jarošovou  obecní pozemky č.171/24 a 
172/25.Paní  Jarošová  za  tyto  pozemky  předá  obci  pozemky  č.169/9,  225/34,  1184/28, 
1184/12.Rozdíl ve výměře bude vyrovnán finanční náhradou paní Jarošové.
Přijaté  usnesení:  Přítomní  zastupitelé  souhlasím  s provedením  směny  a  pověřují  starostu 
podpisem  směnné smlouvy.
Příloha: geom. plán č. 556-14/2013

Diskuse proběhla k jednotlivým bodům programu. 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20,30 hod.
Zapsal
František Rytíř  …………………………………….

0věřovatelé zápisu:

Zdeněk Šmíd ………………………………………

Caplová Miroslava ……………………………………..
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