
Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 15.8.2014

Místo konání: Stoka u jezu
Začátek: 18 hodin
Zasedání řídil: starosta obce František Rytíř
Přítomno: 6 členů OZ
Omluveni:        J.Bohdal
Neomluveni: -
Hosté: viz prezenční listina
Zapisovatel: František Rytíř
Ověřovatelé zápisu: 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. 12/2014
Přítomní zastupitelé souhlasí s rozšířením jednání a projednáním těchto bodů.
Návrh programu:

1. plán obnovy vodovodů a kanalizace – návrh a schválení fondu oprav ve výši odpisů
2. schválení  smlouvy o věcném břemeni  č.  10300182662/002- uložení kabelu NN na

pozemku 271/3,1195/12
3. schválení  smlouvy  o  daru  na  pořízení  změny  č.1  Změny  územního  plánu  obce

Doudleby, navýšení rozpočtu o tyto dary
4. schválení rozpočtového opatření č. 10,11/2014
5. informace o opravě Mateřské školy, stavba brodu v Zadubí, autobusová zastávka
6. představení  zastupitelů  do  obecního  zastupitelstva  pro  volby  na  období  říjen

2014/říjen 2018
Diskuze k jednotlivým bodům programu

Diskuze k jednotlivým bodům programu

Usnesení obecního zastupitelstva č. 5/2014
Projednávání jednotlivých bodů programu a přijatá usnesení:

1. Starosta seznámil přítomné s plánem obnovy vodovodů a kanalizace, byla navržena 
tvorba fondu oprav ve výši odpisů. 
Přijaté usnesení: přítomní zastupitelé schvalují tvorbu fondu oprav ve výši odpisů.

2. Starosta  seznámil  přítomné  se  smlouvou  o  věcném břemeni  č.  10300182662/002-
uložení kabelu NN na pozemku 271/3,1195/12.
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Přijaté usnesení: přítomní zastupitelé schvalují smlouvu o věcném břemeni ( příloha 
smlouva o věcném břemeni)

3. Starosta seznámil přítomné s darovací smlouvou na úhradu nákladů Změny č. 1 
územního plánu obce Doudleby
Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé schvalují Smlouvu o poskytnutí daru ( příloha 
kopie Darovací smlouvy). Rozpočtové změny budou provedeny jednotlivě starostou 
po podepsání smluv o daru a příjmu prostředků - 24.600 Kč na jeden dar , účtování 
navýšení 3635-2321 a 3635-5169.

4. Ing.Burdová seznámila přítomné s rozpočtovým opatřeními č. 10,11,12/2014 
    Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé schvalují rozpočtová  opatření č10 a 12 a 
berou na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2014  
Přílohy: Opis  rozpočtových opatření č. 10,11,12/2014 

5. Starosta přítomné informoval  o opravě kanalizace a sociálního zařízení v Mateřské 
škole, o plánu realizace stavby brodu v Zadubí, o záměru stavby autobusové zastávky 

6. Představili se  kandidáti  do komunálních voleb  říjen 2014/říjen 2018 

Diskuse proběhla k jednotlivým bodům programu. 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno ve 19,15 hod.
Zapsal: František Rytíř
0věřovatelé zápisu:

Šmíd Zdeněk ……………………………

Caplová Miroslava ……………………………
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