
Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 16.6.2014

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:Mgr. Štěch M., 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 Mgr. M Štěcha, M. Caplovou a 
Z. Šmída.
Starosta navrhl doplnit jednání zastupitelstva o tyto body: 
8. Schválení rozpočtového opatření č. 7,8,9 a 10/2014
9. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Hasičské zbrojnici.
10. Schválení  smluv na výkup pozemků č.825/8 , 1195/28 a 1247 KÚ Doudleby dle geom. plánu 
č.573-42/2013 pro stavbu autobusové zastávky.
Přítomní zastupitelé souhlasí s rozšířením jednání a projednáním těchto bodů.
Návrh programu:
1. Schválení „Závěrečného účtu obce  Doudleby za rok 2013“
2. Schválení smlouvy o školském obvodu s Městem 
  Č.Budějovice – škola  ZŠ a MŠ J.Š. Baara a ZŠ a MŠ  Nerudova
3. Stanovení počtu zastupitelů do obecního zastupitelstva pro volby  na období říjen 2014 /říjen

2018
4. Schválení rozpočtového opatření č. 6/2014
5. Projednání odprodeje pozemku 171/23 KÚ Doudleby
6. Schválení smlouvy o zajištění zpětného odběru  a využití odpadů z obalů s firmou EKO KOM a

schválení  pověření  firmy Marius  Pedersen zastupováním obce Doudleby v jednání  s firmou
EKO KOM.

7. Možnost  zajištění odvozu bioodpadů – tráva ,listí, zahradní zbytky. Možnost popelnice  220 l
zdarma. Náklady  500Kč/t + doprava

Diskuze k jednotlivým bodům programu

Usnesení obecního zastupitelstva č. 4/2014
Projednávání jednotlivých bodů programu a přijatá usnesení:

1. Paní ing.Burdová  seznámil podrobně  se zněním  Závěrečného účtu a s výsledky hospodaření
obce Doudleby  za rok 2013. Zároveň seznámila přítomné  se zněním Zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2013. Výtisk závěrečného účtu a protokol o výsledku 
přezkumu byl předložen zájemcům k podrobnému  přezkoumání. K výsledkům hospodaření 
obce za rok 2013 nevznesl nikdo z přítomných  žádné připomínky.
Přijaté usnesení:  Přítomní zastupitelé schvalují výsledek hospodaření obce Doudleby za rok 
2013 bez výhrad.

Přílohy: Závěrečný účet za rok 2013 bez příloh, přílohy jsou pro jejich rozsah uloženy ve složce 
závěrečné účty .

 2. Starosta  seznámil přítomné s textem Smlouvy o školském obvodu   s městem Č.Budějovice – 
škola ZŠ a MŠ J.Š. Baara a ZŠ a MŠ  Nerudova
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    Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé schvalují  smlouvu s Magistrátem Č.Budějovice a 
pověřují starostu jejím podpisem

3. Starosta seznámil přítomné s blížícími se volbami do  obecního zastupitelstva. Pro  tyto volby je
potřeba stanovit  počet zastupitelů pro volby  na období říjen 2014 /říjen 2018
Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé schvalují stanovení  sedmičlenného zastupitelstva pro
volební období 2014/2018

4. Ing.Burdová seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 6,7,9 a s návrhem rozpočtových
opatření 8 a 10/2014.

    Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé berou na vědomí rozpočtová opatření č.6,7,9/2014  a 
schvalují  rozpočtové opatření č.8/2014 a 10/2014      

Přílohy: Opis  rozpočtových opatření č. 6,7,9/2014 a návrh rozpočtových opatření 8,10/2014

5.  Projednání odprodeje pozemku 171/23 KÚ Doudleby. Pozemek je součástí příjezdové 
komunikace k ČOV a Biaggiho lávce.
Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé nesouhlasí s odprodejem výše uvedeného pozemku

6. Starosta seznámil se zněním  smlouvy o zajištění zpětného odběru  a využití odpadů z obalů 
s firmou EKO KOM a pověření firmy Marius Pedersen zastupováním obce Doudleby v jednání
s firmou EKO KOM.
Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé schvalují smlouvu se společností  Ekokom a pověřují 
starostu jejím podpisem. Společnost  Marius Pedersen je pověřena vykonávat výkaznictví za 
obec samostatnou smlouvou.

Přílohy: Návrh smlouvy s a.s. M. Pedersen

7. Starosta seznámil  přítomné s možností placeného svozu bioodpadu nabízené firmou Marius
Pedersen. Nikdo z přítomných o tuto nabídku neprojevil zájem.

8. Starosta seznámil přítomné s požadavkem paní Szappanosové o prodloužení pronájmu bytu
v Hasičské zbrojnici.
Přijaté usnesení: přítomní zastupitelé souhlasí s prodloužením smlouvy na dobu neurčitou
s půlroční výpovědní lhůtou. Pověřují starostu vypracováním nájemní smlouvy.

9. Starosta  seznámil přítomné s textem Smlouvy na výkup pozemků pro výstavbu autobusové 
zastávky. Vykupují se pozemky č.825/8 a 1195/28 o celkové ploše  500 m2. Celková cena  
25 000,-Kč. Záloha ve výši 10 000,-Kč byla již vyplacena na základě  Smlouvy o  smlouvě 
budoucí v roce  2012.  Pozemek  1247 o ploše 1m2 za cenu 250,- Kč.

 Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé schvalují  cenu za výkup  a smlouvy na výkup 
uvedených pozemků a pověřují starostu jejich podpisem.

Další  informace:  Seznámení  se  záměrem  zpracování  projektu  na  opravu   dalších  úseků  a
dobudování  části splaškové  kanalizace; informace o objížďce v obci Roudné; stavba nové lávky
v Zadubí; možnosti omezení rychlosti na komunikaci v Americe a řešení rychlosti ve výjezdu ze
Straňan u autobusové zastávky – pokusit se postavit omezující semafor.

Diskuse proběhla k jednotlivým bodům programu. 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21,15 hod.
Zapsal: František Rytíř
0věřovatelé zápisu:
Šmíd Zdeněk ……………………………

Caplová Miroslava ……………………………

Štěch Marek ……………………………
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