
Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 18.11.2013

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: 
6.Nabídka  fy Ledax na pečovatelské služby
7.Různé: Informace o objížďce  po dobu stavby D3;dotace POV 2013;územní 
plán obcí Heřmaň ,Plav; platba daně z nemovitosti v roce 2014

Přítomní zastupitelé souhlasí s rozšířením jednání a projednáním těchto bodů.
Návrh programu:
1. Příprava rozpočtu obce na rok  2014 –výzva zástupcům spolků žádajících o 

příspěvek na rok  2014; požadavky na zařazení do rozpočtu na rok 2014
2. Schválení smlouvy o věcném břemeni  č.CB-014130002457/001
3. Schválení smlouvy o věcném břemeni  č.CB-014130000290/002
4. Schválení rozpočtového opatření č. 14  /2013
5. Informace o předpokládané ceně vodného a stočného na rok 2014

Diskuze k jednotlivým bodům programu bude umožněna během jednání

Usnesení obecního zastupitelstva č. 7/2013
Projednávání jednotlivých bodů programu a přijatá usnesení:

1. Příprava rozpočtu obce na rok  2014 – starosta informoval o přípravě rozpočtu
a požádal přítomné , aby do 9.12.2013 zaslali na obec své požadavky na 
příspěvky pro rok 2013

2. Schválení smlouvy o věcném břemeni  č.CB-014130002457/001
Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé schvalujíé smlouvu o věcném břemeni  č.

CB-014130002457/001 a pověřují starostu jejím podpisem

3. Schválení smlouvy o věcném břemeni  č.CB-014130000290/002
Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé schvalujíé smlouvu o věcném břemeni č. 

CB-014130000290/002 a pověřují starostu jejím podpisem
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4. Paní ing. Burdová seznámila přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 14/2013
Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé berou předložené rozpočtová opatření 
č.14 na vědomí.

Přílohy: Rozpočtová opatření č.14

5. Informace o předpokládané ceně vodného a stočného na rok 2014.
    Starosta předložil návrh ceny stočného pro rok 2014.Cena je plyne z finanční 

analýzy dotačního projektu a činí 35 Kč/m3 bez DPH. Cena vodného bude 
projednána na prosincovém zasedání.

    Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé schvalují cenu stočného pro rok 2014.

6. Nabídka  fy Ledax na pečovatelské služby. Starosta  předložil návrh na 
spolupráci se společností Ledax na  možnost  využití pečovatelských služeb. 

   
7. Starosta informoval občany o přípravě objížďky  ve směru do ČB  po dobu 

výstavby D3.Dále informoval o možnosti dotací  z POV v roce 2014,o územních
plánech obcí Plav a Heřmaň. Upozornil občany  na nutnost podání  nového 
daňového přiznání z důvodu provedení digitalizace  KN v KÚ Doudleby.

.

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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