
Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 30.12.2013

Místo konání: zasedací místnost  obecního úřadu
Začátek: 18 hodin
Zasedání řídil: starosta obce František Rytíř
Přítomno: 6 členů OZ
Omluveni: M. Štěch
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: 
7. Vyúčtování podílu obce Doudleby ve výši 3348,-Kč na podporu turistického ruchu svazku 

Pomalší
8. Schválení rozpočtového opatření č. 17/2013
9. Schválení rozpočtu SMO Pomalší na rok 2014
Přítomní zastupitelé souhlasí s rozšířením jednání a projednáním těchto bodů.
Během zasedání se dostavil Mgr. Marek Štěch. Zúčastnil se projednávání a schvalování od 
bodu č. 4.
Návrh programu:
1. Schválení rozpočtu obce na rok 2014 
2. Projednání žádostí o příspěvek na rok 2014
3. Schválení rozpočtového opatření č. 15,16/2013
4. Projednání a schválení vyhlášky č.1/2013 o poplatcích na rok 2014 
5. Schválení ceny vodného na rok 2014
6. Přijetí závazného rozhodnutí k provozování kanalizace a ČOV  v obci Doudleby – informace

o připravovaných smlouvách na čištění vody

Diskuze k jednotlivým bodům programu bude umožněna během jednání

Usnesení obecního zastupitelstva č. 8/2013
Projednávání jednotlivých bodů programu a přijatá usnesení:

1. Schválení rozpočtu obce Doudleby na rok 2014 - starosta vysvětlil sestavení rozpočtu 
obce na 2014. Rozpočet bude koncipován jako schodkový s čerpáním prostředků z 
přebytků minulých let. Financování jednotlivých akcí bude probíhat průběžně. 

Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé schvalují návrh akcí pro rok 2014 a jejich zařazení do
rozpočtu. Zastupitelé schvalují schodkový rozpočet obce Doudleby a jeho závazné 
ukazatele na rok 2014 bez výhrad. Zároveň schvalují znění smluv o poskytnutí příspěvku 
ZŠ a MŠ Doudleby,SDH Doudleby,národopisnému souboru Doudleban. Členský příspěvek 
SMO Pomalší je bez smlouvy, vyplývá ze schváleného rozpočtu SMO.

Přílohy:  Závazné ukazatele rozpočtu 2014, Návrh akcí 2014.

2. Projednání žádostí o příspěvek na rok 2014. Starosta seznámil přítomné s podanými 
žádostmi . Schváleno v bodu  1.
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3. Paní ing. Burdová seznámila přítomné s provedenými rozpočtovými opatřeními 
č.15;16/2013 a s návrhem rozpočtového opatření č. 17.

Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé berou na vědomí rozpočtová opatření č. 15;16/2013. 
Dále schvalují rozpočtové opatření č. 17, kdy byly prodejem pozemku zvýšeny kapitálové 
příjmy obce.

Přílohy: Opisy rozpočt. opatření č. 15;16/2013, návrh rozpočt. opatření č. 17.

4. Schválení obecně závazné vyhlášky č.1/2013 obce Doudleby o místních poplatcích na rok 
2014. Starosta seznámil přítomné se zněním vyhlášky a vývojem nákladů na likvidaci 
odpadů.

Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé schvalují "Obecně závaznou vyhlášku č.1/2013 o 
místních poplatcích obce Doudleby na rok 2013".

Příloha:  Návrh veřejné vyhlášky č. 1/2013

5. Starosta předložil návrh ČEVAKu na kalkulaci vodného pro rok 2014. Cena pohyblivé 
složky pro rok 2014 je navržena ve výši 35,02 Kč/m3 bez DPH. Pevná složka 378 Kč pro Q
do 2,5m3/H; 4198 Kč pro Q do 6m3/H 

Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé schvalují cenu vodného pro rok 2014.
Příloha:  Návrh ČEVAKu na kalkulaci vodného 

6. Přijetí závazného rozhodnutí k provozování kanalizace a ČOV obci Doudleby. Starosta 
seznámil přítomné s požadavky zákona, s klady a zápory vlastního provozování. 
K projednávanému bodu proběhla dlouhá diskuse přítomných zastupitelů a přítomných 
občanů. 

Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé schvalují provozování kanalizace a čistírny odpadních 
vod, postavené z dotace OPŽP, vlastními silami obce a pověřují starostu obce zajištěním 
potřebných kroků k provozování dle platné legislativy. Zároveň pověřují starostu zajistit 
potřebné kroky ke změně smlouvy s fondem životního prostředí.

7. Vyúčtování podílu obce Doudleby ve výši 3348,-Kč na podporu turistického ruchu svazku 
Pomalší

Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé schvalují proplacení výše uvedené částky jako podíl 
na grantu svazku Pomalší. Protože částku již nelze zařadit do rozpočtu na rok 2014, schvalují 
obecní zastupitelé rozpočtovou změnu č. 1/2014 takto:
Zvýšení výdajů 6409-5329 + 3348 Kč
Snížení výdajů na služby OÚ 6171-5169  - 3348 Kč.
Rozpočtová změna bude provedena k 2.1.2014.

8. Starosta předložil ke schválení návrh rozpočtu SMO Pomalší na rok 2014. Rozpočet je 
navržen jako přebytkový, viz příloha.
Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé schvalují rozpočet SMO Pomalší.

Příloha: Návrh rozpočtu SMO Pomalší 2014

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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