
Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 7.10.2013

Místo konání: zasedací místnost  obecního úřadu
Začátek: 19 hodin
Zasedání řídil: starosta obce František Rytíř
Přítomno: 7 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: 
5. Schválení výroční zprávy  o činnosti školy za rok 2012/2013
6. Schválení smlouvy se společností RVS o zajištění zkušebního provozu
7. Schválení  rozpočtových opatření č. 12,13
8. Povolení výjimky z počtu žáků v Mateřské škole
 
Přítomní zastupitelé souhlasí s rozšířením jednání a projednáním těchto bodů.
Návrh programu:
1. Složení slibu  nového člena zastupitelstva  obce Doudleby Mgr. Marka Štěcha 
2. Volba nového předsedy kontrolního výboru
3. Zvolení přísedícího pro Okresní soud v Č. Budějovicích.
4. Schválení rozpočtového opatření č. 11/2013
Diskuze k jednotlivým bodům programu bude umožněna během jednání

.
Usnesení obecního zastupitelstva č. 6/2013

Projednávání jednotlivých bodů programu a přijatá usnesení:

1. Na veřejnou schůzi se poprvé dostavil nový člen zastupitelstva Mgr. Marek 
Štěch,který nahradil pana Michala M. 

    Mgr. Marek Štěch složil před přítomnými slib dle §69 odst 2 a 3,

2. Po ukončení mandátu pana Michala je potřeba zvolit nového  předsedu 
kontrolního výboru. Starosta navrhl  jako předsedu  Mgr. Štěcha

    Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé veřejným hlasováním zvolili p. Štěcha 
předsedou  kontrolního výboru. 

3. Starosta seznámil přítomné návrhem opětovně zvolit pana Antonína Špulku 
nar. 18.7.1936 přísedícím Okresního soudu.  
Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé zvolili veřejným hlasováním pana 
Špulku Antonína, nar.18.7.1936, trvalý pobyt Doudleby Straňany 33,  
přísedícím  Okresního soudu v Českých Budějovicích.
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4. Paní ing. Burdová seznámila přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 11, 12,  a 
13/2013
Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé berou předložená rozpočtová opatření 
11. 12. a 13 na vědomí.

Přílohy: Rozpočtová opatření č.10,11,12,13/2013

5. Paní Caplová seznámila přítomné s Výroční zprávou  o činnosti školy za rok 
2012/2013 

    Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé schvalují Výroční zprávou  o činnosti 
školy za rok 2012/2013 

Přílohy.Výroční zpráva

6. Starosta předložil  ke schválení smlouvu  se společností RVS o zajištění 
zkušebního provozu ČOV.
Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé schvalují smlouvu  se společností RVS  o 
zajištění zkušebního provozu  ČOV a pověřují starostu jejím podpisem

Přílohy: Smlouva založena v dokumentaci ČOV
   
7. Povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Doudleby
    Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé schvalují výjimku z počtu dětí 

v Mateřské škole Doudleby, a to navýšení z 25 na 28 dětí.

Diskuse proběhla k jednotlivým bodům programu. 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20,30 hod.
Zapsal : František Rytíř
0věřovatelé zápisu:

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

Burdová Kateřina ………………………………………

Caplová Miroslava ……………………………………..
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