ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice,
konaného dne 20.3.2008 v zasedací místnosti obce Doubravice.
Zasedání začalo v 18,00 hod.
Přítomni : Panuška,Zuklín,Bečvář,Křivancová,Křivatec,Fořt,Plechatý,ing.Turek,Jeništa,
Mašková-účetní.

Program :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení
Přítomnost zastupitelů a usnášeníschopnost
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kooptace nového člena zastupitelstva
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Projednání a odsouhlasení závěrečného účtu obce Doubravice za rok 2007
Projednání zprávy policie Radomyšl
Projednání územního plánu
Různé

Ad 1) Zahájení jednání zastupitelstva provedl starosta p.Panuška a seznámil zastupitele
s programem.
Ad 2) Usnesení č.14/08
Jednání zastupitelstva je přítomna nadpoloviční většina.
Zastupitelstvo je usnášeníschopno.
9–0–0
Ad 3) Usnesení č.15/08
Zapisovatel : Mašková Ilona
Ověřovatelé : Fořt,Křivancová
9–0–0
ad 4) Zastupitelstvo kooptovalo nového člena zastupitelstva pana Jeništu Jaroslava ,který
provedl slib člena zastupitelstva.
Usnesení č 16/08
Byla provedena kooptace nového člena zastupitelstva pana Jeništy Jaroslava.
9–0–0
Ad 5) Starosta seznámil zastupitelstvo s plněním usnesení a úkolů stanovených na
na minulém zasedání zastupitelstva.Usnesení č.3/08 bylo splněno,vyhláška
byla zveřejněna a platnost nabyla od 1.4.2008.Usnesení č.4/08.
Ad 6) Obecní zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce Doubravice za rok 2007
současně se zprávou o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2007a výsledek
hospodaření PO-MŠ Doubravice.
Příjmy :
Výdaje :
Financování:

9 750 639,28
9 201 521,69
549 117,59

Usnesení č.17/08
Závěrečný účet se uzavírá vyjádřením „ bez výhrad“
Závěrečný účet byl vyvěšen dne 5.3.2008 a sejmut dne 20.3.2008.
Zároveň obecní zastupitelstvo schvaluje výsledek hospodaření PO-MŠ.
9–0–0

Ad 7)

Ad 8)

obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu policie Radomyšl
Obecní zastupitelstvo projednalo záměr o zadání územního plánu obce.
Zpracování územního plánu obce je nutné pro další rozvoj obce,při nové
výstavbě a dalšího zvelebování obce.Zastupitelstvo obce po celkovém
projednání souhlasí se zadáním zpracování územního plánu a spoluprací
s nadřízeným orgánem-pověřenou obcí Strakonice, s její pracovnicí paní
mgr. Ondráškovou Helenou pověřuje jednat starostu obce Panušku Milana
a místostarostu Zuklína Františka.Tyto zástupce rovněž pověřuje obesláním
architektů určených na zpracování územních plánů a s výběrem vhodného
zpracovatele seznámit zastupitelstvo obce.
Usnesení č.18/08
Zastupitelstvo obce Doubravice souhlasí se zadáním zpracování územního
plánu obce a k projednávání jeho realizace pověřuje starostu obce Panušku
Milana a místostarostu obce Zuklína Františka
9–0–0

Ad 9)

Různé
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Štěrbových ohledně odkoupení parcely
Č.44/2 v k.ú. Doubravice./proti prodejně na návsi/.Zastupitelstvo obce nemá
v současné době tento pozemek v plánu prodávat,jelikož zde bude zřízeno
parkoviště a dětské hřiště.Z tohoto důvodu s prodejem nesouhlasí.
Usnesení č. 19/08
Zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem pozemku č.p. 44/2 v k.ú. Doubravice
A ukládá starostovi zaslat písemné vyjádření žadatelům,manželům Štěrbovým.
9–0–0
Byl vznesen návrh od pana Plechatého na vzetí vodovodu ,který má obec
ve správě a provozování VaK.Panu Plechatému bylo uloženo připravit podklady
a ekonomický rozpočet pro převzetí do správy pro provozování vodovodu obcí.
Na žádost zastupitelů budou na příštím zastupitelstvu předloženy výklady
dalšího rozvoje obce Doubravice a Nahošín.Další rozvoj obce se rovněž
bude odvíjet od finančních prostředků,které obec získá dotací a z vlastních
prostředků.

Zápis zapsala :
Zápis ověřili :

