ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice,
konaného dne 29.5.2008 v zasedací místnosti obce Doubravice.
Zasedání začalo v 18,00 hod.
Přítomni : Panuška,Zuklín,Bečvář,Křivancová,Křivatec,Fořt,Plechatý,ing.Turek,Jeništa,
Mašková-účetní.
Přítomni 3 občané

Program :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Zahájení
Přítomnost zastupitelů a usnášeníschopnost
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Projednání a schválení závěrečného účtu Svazku obcí Radina a zprávy o přezkumu
hospodaření
Projednání návrhu plánu obnovy venkova s výhledem do roku 2010
Projednání žádosti p.Šnebergrové o dokoupení části pozemku č.17/2 v Nahošíně
Seznámení s plněním rozpočtu za 1.čtvrtletí roku 2008 a schválení rozpočtové změny
č.1
projednání žádosti p.Štěpánové o odkoupení pozemku č.130/2 v k.ú.Nahošín
Schválení zprávy komise a výběr zhotovitele akce regenerace rybníka Křemší
Projednání zadávání ÚP obce Doubravice
projednání žádosti TJ Sokol o příspěvek na dopravu mládeže
projednání dopisů od p.Jeništy
rozprava

Ad 1) Zahájení jednání zastupitelstva provedl starosta p.Panuška a seznámil zastupitele
s programem.
Ad 2) Usnesení č.20/08
Jednání zastupitelstva je přítomna nadpoloviční většina.
Zastupitelstvo je usnášeníschopno.
9–0–0
Ad 3) Usnesení č.21/08
Zapisovatel : Mašková Ilona
Ověřovatelé : Fořt,Křivancová
9–0–0
Ad 4) Byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání
Ad 5) Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet SOB a Radina a zároveň zprávu o
přezkumu hospodaření.
závěrečný účet SOB a Radiny se uzavírá bez výhrad.
Ad 6) Zastupitelstvo bylo seznámeno s plánem Obnovy venkova na roky 2008 – 2010
Usnesení č.22/08
Zastupitelstvo schvaluje plán Obnovy venkova na roky 2008-2010
9–0-0
Ad 7) Zastupitelstvo projednalo žádost p.Šnebergrové o odkoupení pozemku č.17/2
v Nahošíně

Usnesení č.23/08
Zastupitelstvo souhlasí s odkoupením pozemku po geometrickém zaměření
v ceně 10 Kč za m2.
9–0–0
Ad 8) Zastupitelstvo bylo seznámeno s plněním rozpočtu za 1.čtvrtletí roku 2008
a s rozpočtovou změnou č.1.
Usnesení č. 24/08
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č.1
9–0–0
Ad 9) Zastupitelstvo projednalo žádost p.Štěpánové o odkoupení pozemku č.130/2
k.ú.Nahošín
Usnesení č.25/08
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí a pověřilo zastupitele z Nahošína k
bližšímu prozkoumání mezi občany Nahošína a na příštím zastupitelstvu seznámit
se stanoviskem o prodeji nebo neprodeji pozemku.
9–0–0
Ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo zprávu komise,která byla stanovena starostou obce
na projednání žádostí a výběr uchazeče na provedení regenerace rybníka Křemší.
Dle předložené zprávy byly dodrženy podmínky stanovené zadáním podmínek
stanovených v zadání nabídek,což byla nejnižší cena.
Usnesení č.26/08
Zastupitelstvo obce souhlasí se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek
a s výběrem firmy-Luboš Pícha,Stavební a zemní práce,která měla nejnižší cenu.
9–0-0
Ad 11) Zastupitelstvo obce projednalo postup při zadávání územního plánu a obeslání
zhotovitelů zpracování územního plánu.Celkem byli obesláni tři zhotovitelé,
kteří jsou ÚP pověřeni zpracovávat.Z jejich návrhy budou zastupitelé seznámeni
na příštím zasedání zastupitelstva.
Ad 12) Projednání žádosti TJ Sokol –o příspěvek na dopravu žáků v částce 4.000,-Kč
Usneseni č.27/08
Zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek ve výši 4.000,-Kč pro TJ Sokol Doubravice
na dopravu žáků.
9–0–0
Ad 13) Projednání neoprávněného zveřejňování nepravdivých informací na vývěsní desce
Obce.
Starosta a místostarosta obce seznámil zastupitele obce s informacemi,které
uveřejnil zastupitel p.Jeništa na vývěsní desce v Doubravici.
Tyto věci je nutné řešit na zasedání zastupitelstva a né zveřejňovat na vývěsních
tabulích a tím znevažovat jednání zastupitelstva.
Ad 14) rozprava
p.Turek – komunikace Nahošín,čekárna Nahošín
p.Jeništa – doplnění stránek obce Doubravice-zápisy z jednání zastupitelstva
- navrhovat pracovní komise dle potřeby k určitým úkolům
Zápis zapsala :
Zápis ověřili :

