ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice,
konaného dne 12.3.2009 v zasedací místnosti obce Doubravice.
Zasedání začalo v 17.00 hod.
Přítomni : Zuklín,Panuška,Křivancová,Křivanec,Fořt,Plechatý,Turek
Mašková-účetní.
Omluveni : Bečvář,Jeništa

Program :
1) Zahájení
2) Přítomnost zastupitelů a usnášeníschopnost
3) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4) Kontrola usnesení z minulého zasedání
5) Projednání vodného a stočného
6) Projednání a schválení zprávy inventarizační komise za rok 2008.
7) Projednání a schválení výběrového řízení na zřízení Czech pointu
8) Projednání a schválení podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace-Czech point
9) Projednání žádostí,které byly podány v rámci Obnovy venkova na rok 2009
10) Projednání dopisu manželů Štěrbových
11) Projednání převodu hřiště TJ Sokol Doubravice do majetku obce Doubravice
12) Různé
Ad 1) Zahájení jednání zastupitelstva provedl stostarosta p.Panuška a seznámil
zastupitele s programem
Ad 2) Usnesení č.1/09
Jednání zastupitelstva je přítomna nadpoloviční většina.
Zastupitelstvo je usnášeníschopno.
7– 0 – 2
Ad 3) Usnesení č.2/09
Zapisovatel : Mašková Ilona
Ověřovatelé : Fořt,Křivancová
7– 0 – 2
Ad 4) Byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání
Ad 5) Zastupitelstvo projednalo kalkulaci vodného na rok 2009.Byl přítomen zástupce
VAKu pan Podlaha,který objasnil jednotlivé položky kalkulace.Rozhodnutí
zastupitelstva o převzetí vodovodu do vlastnictví bude projednáno až po
závěrečné kalkulaci.
Usnesení č.3/09
Zastupitelstvo projednalo a schválilo kalkulaci vodného na rok 2009 .

7– 0 - 2
Ad 6) Starosta obce a předseda inventarizační komise předložil výslednou zprávu
Inventarizační komise o provedení inventarizace za rok 2008.
Usnesení č.4/09
Zastupitelstvo schvaluje předloženou zprávu inventarizační komise za rok 2008
v předneseném znění a písemném předložení
7– 0 - 2

Ad 7) Byly projednány výsledky výběrového řízení na dodávku počítačového vybavení
místa Czech point.
Usnesení č.5/29
Zastupitelstvo obce projednalo výsledky výběrového řízení na dodávku
počítačového vybavení místa Czech POINT,kterou na základě výzvy provedl
zadavatel výběrového řízení a jako nejvýhodnější nabídku schvaluje nabídku
firmy WCOMP s.r.o. Vodňany v nabídkové ceně dodávky 83 121,-Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce ,aby s touto firmou uzavřel smlouvu
o dílo na dodávku potřebného HW a SW.
7–0-2

Ad 8) Byly projednány „Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace“
Usnesení č.6/09
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje „Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí
dotace“,které jsou přílohou žádosti o dotaci na zřízení místa Czech POINT.
Výsledky hlasování:
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se hlasování : 2
7–0–2
Ad 9) Zastupitelstvo bylo seznámeno s akcemi na obnovu venkova v roce 2009.
Nebyly přiděleny fin.prostředky na obnovu komunikací a oprava MŠ na rok 2009.
Další navržené akce jsou v jednání.
Ad 10) Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Štěrbových ohledně odkoupení pozemku
44/2 k.ú Doubravice u Strakonic.
Usnesení č.7/09
Zastupitelstvo obce Doubravice nesouhlasí s prodejem pozemku č.44/2 v k.ú.
Doubravice u Strakonic z důvodu,že je zde v plánu zbudovat dětské hřiště.
Ukládá starostovi zaslat písemné vyjádření manželům Štěrbovým.
7

-0–2

Ad 11) Zastupitelstvo obce Doubravice projednalo výstavbu šaten na základě dotace
ze SR na rok 2009 a zároveň projednalo převod hřiště TJ Sokol Doubravice
na p.č.836/2 a st. 87,které jsou zapsány na LV 320 pro TJ Sokol Doubravice.
Zastupitelstvo obce Doubravice souhlasí po projednání s převodem uvedeného
sportoviště do vlastnictví obce.
Usnesení č.8/09
Zastupitelstvo obce souhlasí s výstavbou šaten na základě dotace ze SR
a zároveň souhlasí s převodem hřiště TJ Sokol Doubravice na p.č.836/2
a s.p. 87 do vlastnictví obce Doubravice.
Pověřuje Starostu obce k zajištění sepsání smlouvy o převodu a zápisu do k.n.
7–0–2
Ad 12) Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na maškarní ples pro ČČK.
Po předložení dokladů bude příspěvek vyplacen.
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