ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice,
konaného dne 28.12.2009 v zasedací místnosti obce Doubravice.
Zasedání začalo v 17,00 hod.
Přítomni: Panuška,Zuklín,Štěpánová,Křivancová,Křivanec,Slancová,Jeništa,Bečvář
Mašková-účetní.
Omluveni: Turek

Program :
Zahájení
Přítomnost zastupitelů a usnášeníschopnost
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
Projednání rozpočtové změny č.4
Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2010 a rozpočtového výhledu na roky
2011 -2012
7) Projednání podání žaloby KD
8) Projednání záměru na směnu a nákup pozemků
9) Různé
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ad 1) Zahájení jednání zastupitelstva provedl starosta p.Panuška a seznámil zastupitele
s programem.
Ad 2) Usnesení č.75/09
Jednání zastupitelstva je přítomna nadpoloviční většina.
Zastupitelstvo je usnášeníschopno.
8–0–1
Ad 3) Usnesení č.76/09
Zapisovatel : Mašková Ilona
Ověřovatelé : Křivancová ,Slancová
8–0–1
Ad 4) Byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání
Ad 5) Zastupitelstvo projednalo rozpočtovou změnu č.4
Usnesení č.77/09
Zastupitelstvo obce Doubravice schvaluje rozpočtovou změnu č.4
8 -0-1
Ad 6) Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2010 a rozpočtový výhled na roky
2011 a 2012
Usnesení č.78/09
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet na rok 2010 dle jednotlivých
paragrafů a položek a zároveň projednalo a schválilo rozpočtový výhled na roky
2011 a 2012

Příjmy :
2 283 300,- Kč
Výdaje :
2 283 300,- Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2010 jako vyrovnaný
a zároveň schvaluje rozpočtový výhled na roky 2011 a 2012.
8–0–1
Ad 7) Projednání podání žaloby na vyklizení pohostinství v KD a odstoupení
od nájemní smlouvy uzavřené mezi obcí a p.Kováříkovou.
Usnesení č.79/09
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žaloby na vyklizení pohostinství
v KD a odstoupení od nájemní smlouvy uzavřené mezi obcí a p.Kováříkovou.
8–0–1
Ad 8) Projednání záměru na směnu a nákup pozemků na spojovací cestu od KD
směrem k cestě do Třebohostic.
Usnesení č.80/09
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo
Ad 9) Různé

Zápis zapsala :
Zápis ověřili :

