ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice,
konaného dne 24.1.2008 v zasedací místnosti obce Doubravice.
Zasedání začalo v 18,00 hod.
Přítomni : Panuška,Zuklín,Bečvář,Křivancová,Křivatec,Fořt,Plechatý.
Omluveni : Srb

Program :
Zahájení
Přítomnost zastupitelů a usnášeníschopnost
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulé schůze
Projednání a odsouhlasení poplatků za odvoz a uskladnění domovního odpadu na rok
2008
6) Projednání zprávy inventarizační komise na rok 2007 a její odsouhlasení
7) Projednání a odsouhlasení obecní závazné vyhlášky o úhradě vodného ve
dvousložkové formě
8) Projednání a rozhodnutí o provozu výherních hracích přístrojů v objektu Kulturního
domu
9) Žádost ČČK o příspěvek
10) Různé
1)
2)
3)
4)
5)

Ad 1) Zahájení provedl starosta p.Panuška a seznámil zastupitelstvo s programem jednání
Ad 2) Usnesení č1/08
Jednání zastupitelstva je přítomna nadpoloviční většina.
Zastupitelstvo je usnášeníschopno.
8–0–1
Ad 3) Usnesení č.2/08
Zapisovatel : Mašková Ilona
Ověřovatelé : Fořt,Křivancová
8–0–1
Ad 4) Starosta provedl kontrolu plnění usnesení ze zastupitelstva ze dne 14.12.2007.
Usnesení č.35/7,36/07,38/07 ohledně rozpočtu je plněno,č.37/07 jednací řád
bude plněno průběžně,č.39/07 splněno – příspěvek pro TJ Sokol zaslán,40/07
zajištěn nákup uniforem pro SDH Doubravice.
Ad 5) Starosta předložil zastupitelstvu návrh obecně závazné vyhlášky obce Doubravice
č.1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,
třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů.Zastupitelstvo obce po
diskusi k jednotlivým bodům a výše placení souhlasí s přijetím této vyhlášky
a rovněž i s výší poplatků stanovených ve vyhlášce.Zároveň se ruší vyhláška
č.2/2001 o místním poplatku za sběr ,třídění a využívání a odstraňování komunálních
odpadů.Vyhláška č.2/2001 pozbývá platnost ke dni 31.3.2008 a 1.4.2008 nabývá

platnost vyhláška č.1/2008.
Usnesení č.3/08
Zastupitelstvo obce Doubravice schvaluje zrušení vyhlášky č.2/2001 ke dni
31.3.2008.Schvaluje vyhlášku č.1/2008 v předneseném znění o místním poplatku za
odpad s účinností od 1.4.2008.
8 – 0 -1
Ad 6) Starosta obce a předseda inventarizační komise předložil výslednou zprávu
inventarizační komise o provedení inventarizace majetku za rok 2007.Dle
předložené zprávy nebylo zjištěno žádných závad a ani rozdílů.
Usnesení č.4/08
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou zprávu inventarizační komise za rok
2007 v předneseném znění a písemném předložení.
8–0–1
Ad 7) Místostarosta obce přednesl návrh obecně závazné vyhlášky č.2/2008 o úhradě
vodného ve dvousložkové formě s účinností platnosti od 1.1.2008.Zastupitelstvo
obce souhlasí s návrhem vyhlášky.Zároveň byl projednán dodatek smlouvy,který
navazuje na uvedenou vyhlášku č.2/007 o provozování vodohospodářských děl
(vodovodu) v obci Doubravice mezi obcí Doubravice –majitelem vodního díla
a jeho provozovatelem VaK Jižní Čechy a.s. Č.Budějovice s platností od 1.1.2008.
Usnesení č.5/08
Zastupitelstvo obce Doubravice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.2/08
o úhradě vodného ve dvousložkové formě s platností od 1.1.2008.
8 – 0 -1
Usnesení č.6/08
Zastupitelstvo obce Doubravice schvaluje dodatek č.1.2007 smlouvy o provozování
Vodohospodářských děl v obci Doubravice(vodovod).
8–0–1
Ad 8) Zastupitelstvo projednalo žádost firmy KOT-OK a.s. se sídlem Zakouřilova 713/79,
Praha 4,ohledně provozu výherních hracích přístrojů v Kulturním domě
v Doubravici,který je majetkem obce Doubravice.Provozu hracích přístrojů by
zde provozovala nájemkyně paní Kovaříková Zdeňka.Zastupitelstvo obce po
projednání žádosti vyslovilo zásadní zákaz provozu hracích přístrojů.Na základě
záporného stanoviska ohledně provozu ,bude uvedené firmě zasláno negativní
stanovisko ohledně zákazu provozu přístrojů v celém objektu Kulturního domu.
Usnesení č.7/08
Zastupitelstvo obce nepovoluje provozování hracích přístrojů v Kulturním domě
v Doubravici a ukládá starostovi zaslat písemné stanovisko o zákazu provozu
firmě KTO-OK a.s.,Praha,která o povolení požádala.
8–0–1
Ad 9) Zastupitelstvo projednalo ústní žádost ČČK Doubravice o příspěvek na dětský
karneval.Zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem do 2 000,-Kč.
Usnesení č. 8/08
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro ČČK Doubravice na dětský karneval v
částce do 2 000,- Kč po předložení dokladů k proplacení pokladníkovi p.Fořtovi.
8–0–1

Ad 10) Místostarosta p.Zuklín navrhl zvýšení měsíční odměny pro starostu o 2.000,- Kč
měsíčně.Celková měsíční odměna starostovi bude tedy činit 9.000,-Kč.
Usnesení č.9/08
Zastupitelstvo schvaluje zvýšení měsíční odměny starostovi o 2.000,-Kč,tedy na
částku 9.000,-Kč měsíčně.
8–0–1
Ad 11) Zastupitelstvo obce projednalo zrušení měsíčních odměn předsedům komisí
s platností od 1.1.2008.Členové zastupitelstva se zrušením odměn souhlasí.
Usnesení č.10/08
Zastupitelstvo souhlasí se zrušením odměn pro předsedy komisí od 1.1.2008
8–0–1
Ad 12) Různé
Starosta seznámil členy zastupitelstva s plánovanými navrženými akcemi
rozvoje obce v roce 2008.Jejich uskutečnění je závislé na zajištění finančních
prostředků a dotací ze strukturálních fondů.

Zápis zapsala :
Zápis ověřili :

