ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice,
konaného dne 26.2.2010 v zasedací místnosti obce Doubravice.
Zasedání začalo v 17,00 hod.
Přítomni: Panuška,Zuklín,Štěpánová,Křivancová,Křivanec,Slancová,Jeništa,Bečvář
Ing.Turek, Mašková-účetní.

Program :
Zahájení
Přítomnost zastupitelů a usnášeníschopnost
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
Seznámení s plněním rozpočtu za rok 2009
Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č.454
v k.ú.Nahošín
7) Projednání odborného posudku na asfaltování místních komunikací v Doubravici
8) Schválení příspěvku rodině Strakových na vzniklou škodu způsobenou požárem
9) Přehled žádostí o dotace na rok 2010
10) 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.01/10
Jednání zastupitelstva je přítomna nadpoloviční většina.
Zastupitelstvo je usnášeníschopno.
9–0–0
Ad 3) Usnesení č.02/10
Zapisovatel : Mašková Ilona
Ověřovatelé : Křivancová ,Slancová
9–0–0
Ad 4) Byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání
Ad 5) Zastupitelstvo bylo seznámeno s plnění rozpočtu za rok 2009 a založením
rezervního fondu MŠ
Usnesení č.03/10
Zastupitelstvo obce Doubravice projednalo plnění rozpočtu za rok 2009
a zároveň projednalo a schválilo zřízení rezervního fondu MŠ a převedení
výsledku hospodaření na tento fond.
9 -0-0
Ad 6) Zastupitelstvo projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene
Usnesení č.04/10
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zřízení věcného břemene na pozemku
p.č. PK 454 v k.ú. Nahošín
9–0–0

Ad 7) Projednání odborného posudku na asfaltování místních komunikací v Doubravici
Usnesení č.05/10
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo odborný posudek,který vyhotovila firma
„ Stavební poradna“ České Budějovice na výběr nejvhodnější nabídky
na asfaltování místních komunikací v obci Doubravice dle zadávací dokumentace.
Nejvhodnější nabídkou byla vybrána firma Proton Strakonice s.r.o.
9–0–1
Ad 8) Projednání a odsouhlasení příspěvku 10.000,-Kč rodině Strakových
Usnesení č.06/10
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo příspěvek 10.000,-Kč rodině Strakových
z důvodu vyhoření domu.
9–0-0
Ad 9) Projednání přehledu žádostí o dotace na rok 2010
Ad 10) Různé
- byl projednána žádost hudební skupiny Dreaming Fairy o používání sálu v KD
o víkendech ke zkoušení
Usnesení č.07/10
Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost skupiny Dreaming Fairy o
používání sálu v KD na dobu 3 měsíců/dále bude projednáno po uplynutí doby
dle ohlasů obyvatel-hluk/.
9–0–0
-

byla projednána žádost ČČK o půjčení sálu a příspěvku na dětské maškarní
Usnesení č.08/10
Zastupitelstvo projednalo a schválilo půjčení sálu a příspěvek ČČK na dětské
maškarní ve výši 1.500,-Kč/peníze budou vyplaceny z pokladny na základě
paragonů/.
9–0–0

byla projednána žádost Nahošína o příspěvek na zorganizování Betlému v
Nahošíně-prosinec 2009.
Usnesení č.09/10
Zastupitelstvo projednalo a schválilo příspěvek pro Nahošín na Betlém
v částce 2.000,-Kč/peníze budou vyplaceny z pokladny na základě paragonů/.
9–0–0
- pan Jeništa vznesl připomínky ke zbourání čekárny,natření zábradlí u kapličky
a u pomníku,prořezání stromů/na což upozorňoval již před časem/
a nabídl pomoc při získání fin.prostředků z dotací na
vyasfaltování cesty na Lažany ,kde slíbil starostovi setkání s kompetentí osobou
pro zajištění dotace.
-
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