
Zápis
z 14.  zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 15.6.2016

Místo konání: Obecní úřad Doudleby
Začátek: 19:00 hodin
Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd
Přítomno: 6 členů OZ
Omluveni: Václav Beran
Neomluveni: -
Hosté: viz prezenční listina
Zapisovatel: Markéta Sedláčková
Ověřovatelé zápisu: Ing. Ondřej Klor, Mgr. Marek Štěch

Starosta obce Z. Šmíd zahájil jednání, přivítal přítomné hosty a zastupitele na jednání a konstatoval, 
že je přítomna nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášení schopné. Jako ověřovatele zápisu 
navrhl Ing. Ondřeje Klora a Mgr. Marka Štěcha, zapisovatelem je Markéta Sedláčková.

Starosta dále sdělil, že program byl řádně a včas vyvěšen a navrhuje jeho rozšíření o body 
1. Schválení změny příloh ke smlouvě s firmou Ekokom
2. Schválení Smlouvy o dílo – Změna č. 2 - ÚP Doudleby

Program jednání:

1. Schválení závěrečného účtu obce Doudleby 2015 
2. Schválení účetní závěrky 2015      
3. Schválení závěrečného účtu SMO Pomalší 2015  
4. Schválení stavby lávky (cyklotrasa Plav – Doudleby)
5. Schválení prodeje pozemku parc.č. 62/11         
6. Schválení prodeje pozemku parc.č.  284/26  
7. Schválení příspěvků na mzdy ZŠ a MŠ, rozpočtová změna č. 1 v RO č. 7
8. Schválení příspěvku LK Doudleby, rozpočtová změna č. 2 v RO č. 7
9. Schválení změny příloh ke smlouvě s firmou Ekokom
10. Schválení Smlouvy o dílo – Změna č. 2 - ÚP Doudleby

Diskuze bude umožněna v průběhu jednání

0. Schválení jednacího programu

Pro: 6
Proti 0

Usnesení 14/0 – zastupitelstvo schvaluje jednací program
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1.  Schválení závěrečného účtu 2015

Ing. Burdová seznámila zastupitele podrobně se zněním Závěrečného účtu a s výsledky hospodaření 
obce Doudleby za rok 2015, kdy obec hospodařila s rozpočtovým přebytkem  1 222 225,45  Kč. 
Zároveň seznámila přítomné se zněním Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015. 
Výtisk závěrečného účtu a protokol o výsledku přezkumu byl předložen zájemcům k nahlédnutí. K 
výsledkům hospodaření obce za rok 2015 nevznesl nikdo z přítomných žádné připomínky. 

 Pro: 6
Proti 0

Usnesení 14/1 – zastupitelstvo schvaluje výsledek hospodaření obce Doudleby za rok 2015 bez 
výhrad.

2. Schválení účetní závěrky roku 2015         

Pro: 6
Proti 0

Usnesení 14/2 – zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku roku 2015 bez výhrad a souhlasí s 
převedením výsledku hospodaření 1 238 423,17  Kč na účet nerozděleného zisku. Zároveň 
schvalují znění Protokolu o schválení účetní závěrky.

3. Schválení závěrečného účtu SMO Pomalší

Byly předloženy povinné sestavy a výkazy k 31.12.2015 a  Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2015.

Pro: 6
Proti 0

Usnesení 14/3 – zastupitelstvo schvaluje výsledek hospodaření SMO Pomalší za rok 2015 bez 
výhrad.

4. Schválení stavby lávky (cyklotrasa Plav – Doudleby)

Starosta Zdeněk Šmíd informuje přítomné o plánu SMO Pomalší vybudovat lávku přes Malši, která by 
vyhovovala normám na cyklostezku.  Současná cesta přes „Rechle“ nevyhovuje  kvůli příliš strmému  
úseku od „Jáníčka“ a problém je taky v soukromý pozemcích okolo řeky. Zábradlí na samotné lávce 
rechlí by se muselo předělat, což je problém i vzhledem k tomu, že se jedná o technickou památku. 
Jeden z dalších návrhů byl využít současné lávky po proudu řeky s  přivaděčem  vody do úpravny 
vody, zde je ale problém s nestabilním podložím v přilehlém svahu. Varianta byla i postavit lávku přes 
řeku z chatové oblasti nad Rechlemi z katastru Heřmaně, zde ale jde o soukromé pozemky. 
Zastupitelům je předán návrh vybudovat lávku z Plava parc. č. 50/1 na katastr  Doudleb parc. č. 211/3. 
Stavba v hodnotě cca 12 milionů korun bude financována z dotace, rozpočtu SMO Pomalší a částečně 
příspěvky od obcí Doudleby a Plav (maximálně ve výši 200 000 Kč). 
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Pro: 6
Proti 0

Usnesení 14/4 – Zastupitelstvo schvaluje záměr stavby lávky Plav – Doudleby dle přiloženého  
přípravného projektu Dokumentace pro územní rozhodnutí, který je součástí zápisu. 

5.         Schválení prodeje pozemku parc.č. 62/11         

Ing.  Kateřina  Burdová seznamuje s žádostí manželů Páleníčkových o odkupu pozemku č. parc. 62/11 
Plánují přestavbu objektu. Navrhuje odprodej za cenu 100 Kč/m2. 

Pro: 6
Proti 0

Usnesení 14/5 – zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku č. parc. 62/11 44 m2 v kat. obce 
Doudleby za cenu 100 Kč/m2. 

6.  Schválení prodeje pozemku parc.č.  284/26  

Pan Josef Bravenec požádal o odkup pozemku č.parc. 284/26. Jedná se o boční cíp pozemku 
u řadovek, přiléhající k jeho domu.. Starosta Zdeněk Šmíd navrhuje žádost odsouhlasit za cenu 200 
Kč/m2.

Pro: 6
Proti 0

Usnesení 14/6 – zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku č. parc. 284/26 o výměře 66 m2 v kat. 
obce Doudleby za cenu 200 Kč/m2.

7. Schválení příspěvků na mzdy ZŠ a MŠ Doudleby

Miroslava Caplová vysvětluje žádost ředitelky ZŠ a MŠ Doudleby Mgr. Věry Sovové o příspěvek na 
mzdy za první pololetí roku 2016. Škola v Doudlebech je tzv. podlimitní, má málo dětí a proto jí 
Krajský úřad Jihočeského kraje nemůže zvýšit příspěvky na mzdy zaměstnanců ani za žádost. Od září 
by se měla situace ve škole radikálně změnit, mělo by nastoupit sedm prvňáčků. Navrhuuje financovat 
tento příspěvek z nevyužitých prostředků na výstavbu cesty na Bůrek (viz návrh RO č. 7/2016). 

Pro: 6
Proti 0

Usnesení 14/7 – zastupitelstvo schvaluje příspěvek na mzdy ZŠ a MŠ Doudleby ve výši 128 000 
Kč. Zároveň schvaluje rozpočtovou změnu o financování tohoto příspěvku z nevyužitých 
prostředků na výstavbu cesty na Bůrek (změna č. 1 v rozpočtovém opatření č. 7)
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8. Schválení příspěvku LK Doudleby

Zastupitelům je předložena žádost Radka Sedláčka provozujícího Letní kino Doudleby o příspěvek ve 
výši 5000 Kč na provoz a zaplacení poplatků distributorům filmů. Zdeněk Šmíd vysvětluje, že 
distributoři nerozlišují mezi velkými komplexy typu multikino a malými kiny a ceny za promítnutí 
jednoho filmu činí řádově 1500 – 3000 Kč, na což nelze v LK Doudleby vydělat. Dále zdůrazňuje, že 
LK Doudleby se stalo tradičním místem letní kultury a zábavy ve vsi a že by bylo škoda provoz 
uzavřít. Navrhuje žádost odsouhlasit. Zároveň navrhuje schválit rozpočtovou změnou financování této 
dotace z rezerv na kulturní akce (viz návrh RO č. 7/2016).

Pro: 6
Proti 0

Usnesení 14/8 – zastupitelstvo schvaluje příspěvek na provoz Letního kina Doudleby ve výši 5000 
Kč a pověřuje starostu podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Doudleby. Zároveň schvalují rozpočtovou změnu o financování příspěvku z rezerv na kulturní 
akce (změna č. 2 v rozpočtovém opatření č. 7).

9. Schválení změny příloh ke smlouvě s firmou Ekokom

Pro: 6
Proti 0

Usnesení 14/9 – zastupitelstvo schvaluje Změnu příloh smlouvy o zajištění zpětného odběru a 
využití odpadů z obalů. Nové přílohy jsou součástí tohoto zápisu.

10. Schválení  smlouvy o dílo se zhotovitelem UA projekce – zpracování Změny č. 2 - ÚP 
Doudleby

Pro: 6
Proti 0

Usnesení 14/10 – zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo s UA projekcí zastoupenou ing. arch. 
Ťukalovou na zhotovení Změny č. 2 – ÚP Doudleby v hodnotě 46 000 Kč (bez DPH) a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. Návrh smlouvy je součástí zápisu. 

Diskuze

Starosta seznamuje přítomné s děním v obci. U hospody pokračuje stavba pergoly a maminky mohou 
využít sezení za hospodou. Připravují se k výměně nové nástěnky.   Čeká se na výsledek žádosti 
dotace na hasičárnu a stále se hledá vhodný dotační titul na dostavbu kanalizace a stavbu autobusové 
zastávky.  V sobotu se uskuteční cyklovýlet, je přihlášeno 70 lidí. Radek Turín doplňuje, že zastupitelé 
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plánují nechat natřít Biaggiho lávku, upravit suchý brod (dle dohody s vodáky a dotčenými úřady), 
v létě se chystá nová fasáda školy a vybílení školky. 

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.20 hod.

Zapsala: Markéta Sedláčková

Starosta Zdeněk Šmíd                       ………………………………….

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Ondřej Klor           ………………………………………

Mgr. Marek Štěch               ………………………………………
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