ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice,
konaného dne 14.7.2009 v zasedací místnosti obce Doubravice.
Zasedání začalo v 18,00 hod.
Přítomni : Panuška,Zuklín,Štěpánová,Křivancová,Křivanec,Fořt,ing.Turek,
Mašková-účetní.
Omluveni: Jeništa,Bečvář

Program :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Zahájení
Přítomnost zastupitelů a usnášeníschopnost
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
Složení slibu nově kooptovaného člena obecního zastupitelstva
Projednání výsledků výběrového řízení na akci „ Přestavba sportovních šaten
a celkového zázemí pro sportovce“
Projednání nájemní smlouvy obce Doubravice na pronájem sportovního areálu
v Doubravici od TJ Sokol Doubravice
Projednání souhlasu obce Doubravice k zapojení do projektu SMOS-POV-JK
na rok 2009-2010 z DT 7-integrované projekty venkovských regionů
Projednání dotace od SMOS na výstavbu čekáren v Doubravici a Nahošíně
a doplacení dotace od Krajského úřadu na 80% hodnoty stavby
Různé

Ad 1) Zahájení jednání zastupitelstva provedl starosta p.Panuška a seznámil zastupitele
s programem.
Ad 2) Usnesení č.40/09
Jednání zastupitelstva je přítomna nadpoloviční většina.
Zastupitelstvo je usnášeníschopno.
7–0–2
Ad 3) Usnesení č.41/09
Zapisovatel : Mašková Ilona
Ověřovatelé : Fořt,Křivancová
7–0–2
Ad 4) Byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání
Ad 5) Zastupitelstvo kooptovalo nového člena zastupitelstva-p.Hanu Štěpánovou,
která provedla slib člena zastupitelstva .
Usnesení č.42/09
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kooptaci nového člena zastupitelstva
paní Hany Štěpánové.
7–0-2

Ad 6) Zastupitelstvo projednalo výsledky výběrového řízení na akci. „ Přestavba
sportovních šaten a celkového zázemí pro sportovce“.
Usnesení č.43/09
Zastupitelstvo obce Doubravice schvaluje doporučení hodnotící výběrové komise
pro výběr zhotovitele akce „ Přestavba sportovních šaten a celkového zázemí pro
sportovce „ vítěznou firmu,která vzešla z výběrového řízení-PROTOM
Strakonice a ukládá starostovi sepsat s touto firmou smlouvu o dílo.
7–0–2
Ad 7) Zastupitelstvo projednalo smlouvu o pronájmu mezi obcí Doubravice
a TJ Sokolem Doubravice.
Usnesení č.44/09
Zastupitelstvo obce Doubravice souhlasí s uzavřením a podepsáním smlouvy
o pronájmu sportovního areálu mezi TJ Sokol Doubravice a obcí Doubravice.
7–0–2
Ad 8) Zastupitelstvo projednalo zapojení do projektu SMOS-POV-JK 2009- 2010-DT-7
Integrované projekty venkovských mikroregionů.
Usnesení č.45/09
Zastupitelstvo obce Doubravice schvaluje zapojení do projektu SMOS-POV
JK 2009- 2010-DT -7-Integrované projekty venkovských mikroregionů a má zájem
o vybavení informačních bodů v Doubravici a Nahošíně. Zapojení obce do
tohoto projektu včetně finanční spoluúčasti ve výši 30%.
7–0–2
Ad 9) Zastupitelstvo projednalo dotaci SMOS na výstavbu čekáren v Doubravici a
Nahošíně a doplacení dotace od JK do 80% hodnoty stavby.
Usnesení č.46/09
Zastupitelstvo obce Doubravice souhlasí s dotací na čekárny od SMOS
do výše 80% hodnoty stavby.
7–0–2
Ad 10) různé
-

nákup stanu v hodnotě 10 000,-Kč
vybudování rampy ke kontejneru v Nahošíně
umístění laviček v Doubravici a Nahošíně

Zápis zapsala :
Zápis ověřili :

