ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice,
konaného dne 2.10.2009 v zasedací místnosti obce Doubravice.
Zasedání začalo v 18,00 hod.
Přítomni : Panuška,Zuklín,Štěpánová,Křivancová,Křivanec,Fořt,ing.Turek,Jeništa,Bečvář
Mašková-účetní.

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

Zahájení
Přítomnost zastupitelů a usnášeníschopnost
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
Seznámení s průběhem prací na regeneraci a rozšíření rybníka v Nahošíně
Projednání postupu výstavby šaten na hřišti
Projednání žádosti p.Markéty Štěrbové
Projednání připomínek k provozu pohostinství
Různé

Ad 1) Zahájení jednání zastupitelstva provedl starosta p.Panuška a seznámil zastupitele
s programem.
Ad 2) Usnesení č.55/09
Jednání zastupitelstva je přítomna nadpoloviční většina.
Zastupitelstvo je usnášeníschopno.
9–0–0
Ad 3) Usnesení č.56/09
Zapisovatel : Mašková Ilona
Ověřovatelé : Fořt,Křivancová
9–0–0
Ad 4) Byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání
Ad 5) Zastupitelstvo projednalo rozšíření rybníků v Nahošíně-rybník Obecák,byla
provedena kolaudace celkové regenerace.Kolaudace proběhla bez připomínek.
Rybník Haltýř-je prováděna regenerace a rozšíření dle projektu a připomínky
Ze strany pana Honsi jsou neopodstatněné a budou s ním projednány.
Ad 6) Zastupitelstvo projednalo výstavbu šaten.Stavba probíhá dle přijatého plánu
A k postupu prací nebylo z řad zastupitelstva zásadních připomínek.
Ad 7) Zastupitelstvo projednalo žádost p.Štěrbové ohledně pronájmu kadeřnictví
Usnesení č.57/09
Zastupitelstvo po projednání žádosti p.Štěrbové vyslovilo nesouhlas s pronájmem
kadeřnictví v obecní budově.
9–0–0

Ad 8) Zastupitelstvo projednalo připomínky k provozu pohostinství Doubravice za účasti
JUDr.K.Hůzla,který byl požádán aby zastupoval obec při jednání výpovědi
p.Kováříkové ze smlouvy ohledně pronájmu pohostinství.Pan JUDr. Hůzl zaslal
p.Kováříkové dopis-výpověď z nájemní smlouvy počínaje dnem 1.10.2009
s výpověďní lhůtou 2 měsíce dle smlouvy tj. do 30.11.2009.O dalším jednání
a postupu bude zastupitelstvo informováno.
Usnesení č.58/09
Zastupitelstvo obce Doubravice souhlasí aby JUDr K.Hůzl zastupoval
Obec Doubravici v jednání ohledně výpovědi z pronájmu pohostinství
9–0–0
Ad 9) Zastupitelstvo projednalo příspěvek na zájezd pro děti,který pořádá ČČK
Doubravice.
Usnesení č.59/09
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo příspěvek ve výši 1.000,-Kč na zájezd
pro děti.
9–0–0
Ad 10) Různé
- p.Jeništa navrhl nátěr plotu u kapličky a u pomníku,toto provedou pracovníci
na VPP v příštím roce

Zápis zapsala :
Zápis ověřili :

