
Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 16.8.2013

Místo konání: areál u jezu v Doudlebech
Začátek: 18 hodin
Zasedání řídil: starosta obce František Rytíř
Přítomno: 6 členů OZ
Omluveni: -
Neomluveni: -
Hosté: viz prezenční listina
Zapisovatel: František Rytíř
Ověřovatelé zápisu: ing. Burdová K., paní  Caplová M., 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  ing.  K. 
Burdovou, M. Caplovou a Z.Šmída.
Starosta navrhl doplnit jednání zastupitelstva o tyto body: 
12. Navýšení rozpočtu na nákup vleku za traktor
13. Pověření starosty prováděním rozpočtových opatření v souvislosti s DPH.
14. Schválení příspěvku na opravu komunikace k chatám v Zadubí
15. Dar E.ONu na dožínky
16. Platba městu České Budějovice za přestupková řízení, proúčtování daně z příjmu 

právnických osob za obec 2012
17. Informace o ukončení členství v zastupitelstvu p. Martina Michala

Přítomní zastupitelé souhlasí s rozšířením jednání a projednáním těchto bodů.
Návrh programu:
1. Schválení fakturace  Kanalizace a dostavby ČOV za období květen, červen, červenec.
2. Schválení odprodeje pozemků 448/36 a 284/26.
3. Informace o výstavbě a dokončení  ČOV Doudleby.
4. Schválení rozpočtového opatření č.6,8,9/2013
5. Diskuze, případně rozhodnutí o vlastním provozování ČOV Doudleby. Napojení Střížova 

na kanalizaci a ČOV Doudleby.
6. schválení rozdělení příspěvku od hasičů ze Slavonic,a příspěvku na nohejbal
7. Informace o lávce  v Zadubí – jak dál ?
8. Schválení nabídky  Úřadu pro zastupování státu ve věcech   majetkových  na převod 

pozemku p.č.615/11
9. Odsouhlasení víceprací souvisejících s dostavbou kanalizace.
10. Rozvojové investice obce na období 2014-2020
11. Hlavní komunikace ve Straňanech – jednání s SUS JčK o opravě hlavní komunikace 

případně převzetí do majetku obce.
Diskuze k jednotlivým bodům programu bude umožněna během jednání

.
Usnesení obecního zastupitelstva č. 5/2013

Projednávání jednotlivých bodů programu a přijatá usnesení:

1. Starosta předložil zastupitelstvu ke kontrole faktury za provedené práce za období 
květen až červen. Seznámil přítomné s čerpáním dotace na ČOV
Přijaté usnesení: Zastupitelé souhlasí s postupem fakturace  a zaplacenou částkou

Příloha: Faktury včetně soupisu prací jsou založeny v dokumentaci ČOV. 

2. Starosta předložil  návrh na odprodej  pozemků 448/36 a 284/26
    Přijaté usnesení: Zastupitelé souhlasí s odprodejem výše uvedených parcel a pověřují 

starostu k přípravě kupních smluv. 
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3. Starosta seznámil přítomné s postupem výstavby, průběhem prací a s termínem 
dokončení stavby. Práce probíhají podle harmonogramu předloženého zhotovitelem. 
Termín přejímky je stanoven na pátek dne 24.8.2013. Starosta seznámil přítomné se 
způsobem napojení přípojek. 

4. Paní ing. Burdová seznámila přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 6,8 a 9/2013
Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé berou předložená rozpočtová opatření 6, 8 a 9 
na vědomí.

Přílohy: Rozpočtová opatření č.6,8,9/2013

5. Diskuze, případně rozhodnutí o vlastním provozování ČOV Doudleby. Přítomní zastupitelé 
se shodli, že pro definitivní rozhodnutí je potřeba zajistit více informací. Další jednání 
bude na pracovních zasedáních zastupitelstva.

6. Schválení rozdělení příspěvku od hasičů ze Slavonic. Na účet obce byl zaslán příspěvek  
5000,.- Kč od Sboru hasičů ze Slavonic.
Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé rozhodli o rozdělení příspěvku takto:
Pan Nutil Vladimír, Doudleby 55 - 3000,-; pan Had Josef, Doudleby 39 – 1000,- Kč; paní 
Brejchová Pavlína, Doudleby 38 – 1000,-Kč. Příspěvek bude vyplacen z pokladny v 
hotovosti do konce září 2013. Zároveň zastupitelé dodatečně schválili rozpočtové 
opatření č. 7 o příjmu a užití daru na povodně 2013.

Přílohy: Rozpočtové opatření č. 7/2013
   
7. Informace o lávce  v Zadubí. Starosta seznámil přítomné se záměrem zastupitelstva 

obnovit lávku do Zadubí. V první etapě bude zpracován projekt pro územní řízení a 
vykoupen pozemek od soukromého vlastníka. Během přípravy projektové dokumentace 
bude řešen způsob financování. Bez dotace není schopna obec stavbu realizovat.

8. Schválení nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod 
pozemku parc. č. 615/11 do majetku obce.
Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé souhlasí s převodem pozemku p.č. 615/11 do 
majetku obce.

9. Odsouhlasení víceprací souvisejících s dostavbou kanalizace. Starosta vysvětlil potřebu 
dokončení opravy komunikací nad rámec projektové dokumentace. Předběžný odhad 
navýšení  nákladů na opravu komunikací činí 170 tis.Kč. Částka bude upřesněna po 
provedení zaměření asfaltovaných ploch.
Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé souhlasí s vystavením objednávky na opravu 
komunikací.

10. Rozvojové investice obce na období 2014-2020. Starosta seznámil přítomné se 
soupisem rozvojových investic obce do roku 2020. Seznam bude ještě předložen 
k diskuzi do Doudlebských zvonů.

11. Hlavní komunikace ve Straňanech – jednání s SUS JčK o opravě hlavní komunikace 
případně převzetí do majetku obce. Starosta seznámil přítomné s jednáním  s ředitelem 
SÚS o opravě hlavní komunikace ve Straňanech. Jednou z možností je převzetí 
komunikace do majetku obce. Další postup bude dojednán na pracovním zasedání 
zastupitelstva.

12. Navýšení rozpočtu na nákup vleku za traktor. Pan Šmíd  podal informaci o požadavku 
na nákup jednoosého vleku za traktor. Cena se proti rozpočtu navyšuje na 90 tis. Kč.
Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé souhlasí s nákupem a provedením rozpočtového 
opatření na nákup vleku za výše uvedenou cenu. Financováno bude z přebytků minulých 
let. Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 10, bod 6 a 15.

Přílohy: Návrh rozpočtového opatření č. 10/2013.
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13. Ing. Kateřina Burdová seznámila přítomné s účetními operacemi, souvisejícími s 
platbou a odpočtem DPH a se složitým účtováním vzhledem k rozpočtu. Navrhla pověřit 
starostu prováděním rozpočtových opatření o účtování o DPH, neboť obec je měsíčním 
plátcem DPH a nebylo by možné včas jednotlivé rozpočtové změny schvalovat.
Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 10, bod 9,12,13 a 
14. Zároveň pověřují starostu prováděním rozpočtových opatření v souvislosti s platbami 
a odpočty DPH a proúčtováním DPH v režimu Reverse charge.

Přílohy: Návrh rozpočtového opatření č. 10/2013

14. Schválení příspěvku na opravu komunikace k chatám v Zadubí.
Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé  souhlasí s poskytnutím příspěvku na opravu 
příjezdové komunikace  do chatové oblasti Zadubí ve výši 10.000 Kč, které bude 
financováno ze sdílených daní. Zároveň schvalují rozpočtové opatření č. 10, bod 2 a 11.

15. Příjem a užití daru E.ONu na dožínky. Starosta oznámil, že od E.ONu dostane obec na 
dožínky dar ve výši 10.000 Kč, určená na ozvučení.
Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé  souhlasí s příjmem a užitím daru na dožínky a 
schvalují zařazení tohoto příjmu a výdaje do rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 10, bod 
4 a 5.

Přílohy: Návrh rozpočtového opatření č. 10/2013

16. Platba městu České Budějovice za přestupková řízení. Finance pro tento účel nebyly v 
rozpočtu. Starosta navrhl snížit rozpočet pro platbu daní a poplatků obcí, která nebude 
využita. Zároveň seznámil přítomné s provedenou účetní operací, kdy na doporučení 
Finančního úřadu České Budějovice byla proúčtována daň z příjmu právnických osob za 
rok 2012 bez použití zákonné slevy. Pro příště si tak ušetříme složité prokazování o užití 
této slevy.
Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé souhlasí s použitím peněz na plabu daní na 
úhradu přestupkových řízení a s proúčtování příjmu a výdaje DPPO za obec 2012. 
Zároveň schvalují rozpočtové opatření č. 10, bod 1,7,8 a 10.

Přílohy: Návrh rozpočtového opatření č. 10/2013

17. Starosta podal informaci o žádosti pana p. Martina Michala o ukončení členství 
v zastupitelstvu obce Doudleby. Členství bylo ukončeno dnem podání žádosti. Na 
uvolněné místo nastoupí náhradník.

Diskuse proběhla k jednotlivým bodům programu. 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20,15 hod.
Zapsal : František Rytíř
0věřovatelé zápisu:

Šmíd Zdeněk                 ……………………………………..

Burdová Kateřina ………………………………………

Caplová Miroslava ……………………………………..
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