
Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 17.2.2014

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu
Začátek: 19 hodin
Zasedání řídil: starosta obce František Rytíř
Přítomno: 6 členů OZ
Omluveni: I. Běhunková
Neomluveni: -
Hosté: viz prezenční listina
Zapisovatel: František Rytíř
Ověřovatelé zápisu: ing. Burdová K., paní  Caplová M., pan 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 roční účetní uzávěrky ZŠ a MŠ Doudleby za rok 2013
6. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2014
Přítomní zastupitelé souhlasí s rozšířením jednání a projednáním těchto bodů.
Návrh programu:
1. Schválení roční uzávěrky obce za rok 2013 
2. Schválení odpisového plánu majetku obce a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Doudleby na 

rok 2014
3. Schválení rozpočtového opatření č. 2/2014
4. Projednání žádostí občanů a jejich zařazení do Změny územního plánu č. 2

Diskuze k jednotlivým bodům programu bude umožněna během jednání

Usnesení obecního zastupitelstva č. 1/2014
Projednávání jednotlivých bodů programu a přijatá usnesení:

1. Paní Burdová seznámila přítomné s roční účetní uzávěrkou obce za rok 2013. 
K předložené uzávěrce neměl nikdo z přítomných zastupitelů připomínky.
Přijaté usnesení: Všichni přítomní zastupitelé schvalují roční účetní uzávěrkou obce 
Doudleby za rok bez výhrad a souhlasí s převedením výsledku hospodaření na účet 
nerozděleného zisku.

Přílohy:  Roční účetní uzávěrka obce za rok 2013, inventarizační zpráva k 31.12.2013, zápisy z 
finančních kontrol, protokol o schválení roční závěrky.

 
2. Paní Burdová seznámila přítomné s odpisovými plány majetku obce a ZŠ a MŠ Doudleby na 

rok 2014
    Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé schvalují roční odpisové plány majetku obce a ZŠ a 

MŠ Doudleby na rok 2014 v předložené podobě bez výhrad.
    Přílohy: Roční odpisové plány majetku obce a ZŠ a MŠ Doudleby na rok 2014

3. Paní ing. Burdová seznámila přítomné s provedenými rozpočtovými opatřeními č. 2 a 
s návrhem rozpočtového opatření č. 3/2014 

    Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé berou na vědomí rozpočtová opatření č. 2/2014     
a schvalují rozpočtové opatření č. 3. 

      Přílohy: Opis  rozpočtového opatření č. 2; návrh rozpočtového opatření č. 3/2014
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4. Starosta seznámil přítomné se žádostmi občanů a jejich zařazení do Změny územního 
plánu č. 2.
Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé souhlasí s návrhem starosty, že nejpozději do 
3.3.2014 provedou společnou prohlídku parcel všech žadatelů. kteří žádají o změnu. Po 
detailním seznámení bude rozhodnuto, jestli budou do změny zařazeny všechny 
požadavky.

5. Paní Burdová seznámila přítomné s roční účetní uzávěrkou Základní školy a Mateřské 
školy Doudleby za rok 2013 a s návrhem financování ztráty z hospodaření, vzniklé 
mimořádnými výdaji na nutnou obnovu vybavení Základní školy i Mateřské školy ve výši 
72.792.96 Kč.  K předložené uzávěrce neměl nikdo z přítomných zastupitelů připomínky.

     Přijaté usnesení: Všichni přítomní zastupitelé schvalují roční účetní uzávěrkou Základní a
Mateřské školy Doudleby za rok 2013 bez výhrad a schvalují převod výsledku hospodaření
do neuhrazené ztráty a financování části ztráty z přebytku hospodaření roku 2012 ve výši 
56.863,30  Kč. Zbytek ztráty bude vyrovnán úsporami v roce 2014.

Přílohy:  Roční účetní uzávěrka ZŠ a MŠ Doudleby za rok 2013, inventarizační zpráva k 31.12.2013, 
protokol o schválení roční závěrky.

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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